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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 PengertianPemasaran 

 Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, 

untuk berkembang, dan mendapatkan laba. Definisi yang paling luas yang 

dapat menerangkan secara jelas arti pentingnya pemasaran dikemukan oleh 

William J. Stanton (Swastha dan Handoko 2008 : 4) Pemasaran adalah 

suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang 

ada maupun pembeli potensial. 

 Kotler dan Keller (2008 : 5) Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi 

dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan 

memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan 

pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepentingannya. Chandra (dalam Choiri 2017:29) menyatakan bahwa 

pemasaran berawal dari adanya kebutuhan dan keinginan dalam diri 

pelanggan. Keinginan pelanggan yang beragam menjadi tantangan bagi 

pemasar dalam dunia pemasaran.  

 Dari defenisi diatas dapatlah diterangkan bahwa arti pemasaran adalah 

jauh lebih luas daripada arti penjualan. Pemasaran mencakup usaha 

perusahaan yang dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang 
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perlu dipuaskan, menentukan produk yang hendak diproduksi, menentukan 

harga produk yang sesuai, menentukan cara-cara promosi dan 

penyaluran/penjualan produk tersebut. Jadi, kegiatan pemasaran adalah 

kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan sebagai suatu sistem. 

2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan 

mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan pelangan dengan menciptakab, 

menyerahkan dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul (Kotler, 

2009 : 5). Kotler menyatakan bahwa manajemen pemasaran juga merupakan 

kegiatan menganalisa, merencanakan, mengimplementasi dan mengawasi 

segala kegiatan (program), guna memperoleh tingkat pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi (Buchari, 2014 :130). 

 Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa manajemen pemasaran adalah 

proses yang mencakup analisis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, 

juga produk atau jasa yang berdasarkan pertukaran dan bertujuan untuk 

menghasilkan kepuasan kepada pihak-pihak yang terlibat didalamnya. 

2.3 Konsep Pemasaran 

 Sunyoto (2012 : 29) Konsep pemasaran merupakan orientasi manajemen 

yang menentukan bahwa kunci pencapaian tujuan organisasi terdiri dari 

kemampuan organisasi perusahaan menentukan kebutuhan dan keinginan 

pasar yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dari para pesaing. 

Konsep pemasaran mengandung 3 dasar pokok yaitu sebagai berikut : 
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1. Perencanaan dan operasinya berorientasi pada kebutuhan dan keinginan 

pelanggan atau konsumen. 

2. Semua aktivitas pemasaran dilaksanakan secara terkoordinir atau terpadu 

(integrated marketing) 

3. Tujuan akhirnya adalah memenuhi atau mencapai tujuan perusahaan dan 

berusaha memberikan kepuasan semaksimal mungkin pada pelanggan. 

 Konsep pemasaran adalah sebuah filsafat bisnis yang menyatakan bahwa 

pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan (Swastha, 2008 : 17). 

2.4 Persepsi Konsumen 

 Suryani (2012 : 97) mengartikan persepsi sebagai proses dimana 

individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimuli 

menjadi suatu yang bermakna. Proses persepsi akan diawali oleh suatu 

stimuli yang mengenai indra kitadan stimuli yang menimbulkan persepsi bisa 

bermacam-macam bentuknya, asal merupakan sesuatu yang langsung 

mengenai pancara indera kita, seperti segala sesuatu yang bisa dicium, segala 

sesuatu yang bisa dilihat, segala sesuatu yang bisa didengar, segala sesuatu 

yang bisa diraba. 

 Kotler (2012 : 179) persepsi adalah proses di mana kita memilih, 

mengatur, dan menerjemahkan, masukan informasi untuk menciptakan 

gambaran dunia yang berarti. Poin utamanya adalah bahwa persepsi tidak 

hanya tergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada hubungan ransangan 

terhadap bidang yang mengelilinginya dan kondisi dalam setiap diri kita. 
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 Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, 

dimana pengertian sensasi adalah aktivitas merasakab atau penyebab keadaan 

emosi yang menggembirakan. Sensasi dapat didefenisikan juga sebagai 

tanggapan yang cepat dari indera penerima kita terhadap stimuli dasar seperti 

cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua maka akan timbul 

persepsi. Pengertian persepsi adalah proses bagaimana stimuli-stimuli itu 

diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan (Setiadi, 2008:160). 

2.5 Faktor yang mempengaruhi Persepsi 

 Bagaimana individu-individu mungkin memandang satu benda yang 

sama dengan yang berbeda, faktor-faktor berikut menjelaskan bahwa pihak 

pelaku persepsi (perceiver), dalam objeknya atau target yang dipersepsikan, 

atau dalam konteks situasi di mana persepsi itu dilakukan akan dapat 

mempengaruhi terbentuknya suatu persepsi. Robbins (2008: 175-176) ada 

tiga faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu: 

1. Pelaku persepsi 

Apabila seorang individu memandang pada suatu target dan mencoba 

menafsirkanapa yang dilihatnya, penafsiran tersebut dipengaruhi oleh 

karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individual tersebut. 

Karakteristik yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, 

kepentingan, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. 

2. Target persepsi 

Karakteristik-karakteristik dari target yang diamati dapat 

mempengaruhi persepsi. 
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3. Situasi 

Unsur-unsur dalam lingkungan sekitar sepeti waktu, keadaan tempat 

bekerja, dan keadaan sosial dapat mempengaruhi persepsi seseorang. 

Persepsi harus dilihat secara kontesktual yang berarti dalam situasi mana 

persepsi tersebut timbul dan perlu pulak mendapat perhatian.  

2.6 Produk 

 Produk berarti kepuasan akan kebutuhan yang ditawarkan oleh 

perusahaan (Cannon, Perreault, McCarthy, 2008 : 285). Sedangkan secara 

luas produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, 

pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi dan ide 

(Kotler dan Keller, 2009 :4). 

 Fandy Tjiptono (2008 : 96) produk dibagi menjadi lima tingkatan. Tiap 

tingkatan menambah lebih banyak nilai pelanggan. Kelima tingkatan tersebut 

yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Inti, merupakan manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan 

dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. 

2. Produk Dasar, merupakan produk yang mampu memenuhi fungsi produk 

yang paling dasar (rancangan produk minimal dapat berfungsi). 

3. Produk yang Diharapkan, merupakan produk formal yang ditawarkan 

dengan berbagai atribut kondisinya seara normal (layak) diharapkan dan 

disepakati untuk dibeli. 
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4. Produk Tambahan, merupakan berbagai atribut produk yang dilengkapi 

atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehinggaa dapat 

memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk 

pesaing. 

5. Produk Potensial, merupakan segala macam tambahan dan perubahan 

yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk dimasa mendatang. 

 Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, 

nama baik toko yang menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik serta 

pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan 

keinginannya (Buchari, 2008 : 139). 

 Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa produk adalah seperangkat 

atribut yang ditawarkan oleh produsen kepada pasar untuk dikonsumsi guna 

memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen . 

2.7 Kualitas Produk 

 Kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung 

pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang 

dinyatakan atau diimplementasikan (Kotler dan Amstrong, 2008 : 272). 

Kualitas produk didefenisikan oleh Pelanggan. Kualitas produk juga diartikan 

sebagai kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. Bila 

suatu produk telah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dapat dikatakan 

sebagai produk yang memiliki kualitas yang baik 
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 Kualitas produk mengacu pada tingkat dimana karakteristik produk itu 

beroperasi. Kualitas kesesuaian merupakan tingkat dimana semua unit yang 

diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi sasaran yang dijanjikan. Daya 

tahan adalah suatu ukuran usia operasi produk yang diharapkan dalam kondisi 

normal dan/atau berat. Adapun keandalan merupakan ukuran suatu produk 

tidak akan rusak atau gagal dalam suatu periode tertentu. Serta kemudahan 

perbaikan adalah ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tidak 

berfungsi atau gagal (Kotler dan Amstrong, 2009 : 10). 

 Dari defenisi yang diuraikan oleh Kotler dan Amstrong diatas maka 

indikator variabel dari kualitas produk seperti dayatahan,keandalan, 

kemudahan operasional dan ketelitian produk. 

2.8 Fitur Produk 

Fitur produk merupakan sarana kompetitif untuk mendeferensiasiproduk 

perusahaan dari produk pesaing. Sebuah produk dapat ditawarkan dalam 

beragam fitur. Model dasar tanpa tambahan apapun, merupakan titik awal. 

Perusahaan dapat menciptakan tingkat model yang lebih tinggi dengan 

menambahkan lebih banyak fitur baru yang bernilai adalah salah satu cara 

paling efektif untuk bersaing (Kotler dan Amstrong 2008 : 273). 

Nembah F. Hartimbul Ginting (2011 : 97) Konsep lain dari fitur adalah 

suatu alat bersaing untuk mendeferensiasi (membedakan) produk perusahaan 

dari produk pesaing.Fitur produk identik dengan sifat dan sesuatu yang unik, 

khasdan istimewa yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. 

Biasanyakarakteristik yang melekat dalam suatu produk merupakan 
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hasilpengembangan dan penyempurnaan secara terus-menerus.Dari 

penjelasan diatas maka indikator untuk variabel fitur produk adalah warna 

yang khas, logo yang unik, keistimewaan merek, dan kemasan yang menarik. 

2.9 Desain Produk 

Desain adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa dan fungsi 

produk berdasarkan kebutuhan pelanggan (Kotler dan Keller, 2009 : 10). 

Kotler (2012 : 332) berpendapat bahwa Desain merupakan totalitas 

keistimewaan yang mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu produk dari 

segikebutuhan konsumen. 

Desain yang baik dimulai dengan pemahaman mendalam tentang 

kebutuhan pelanggan. Lebih dari sekedar menciptakan atribut produk atau 

jasa, desain melibatkan pembentukan penalaman pemakaian produk bagi 

pelangggan (Kotler dan Armstrong, 2008 : 273). Desain memiliki konsep 

yang lebih luas dari pada gaya (style). Desain selain mempertimbangkan 

faktor penampilan, juga untuk bertujuan memperbaiki kinerja produk, 

mengurangi biaya produksi, dan menambah keunggulan bersaing. Desain atau 

rancangan adalah totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan 

fungsi produk dari segi kebutuhan pelanggan. 

Dari uraian mengenai desain produk diatas maka indikatoruntuk variabel 

desain produk adalah desain yang menarik, desain yanginovatife, desain yang 

memberikan kenyamanan, dan desain yangmenunjang penampilan. 
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2.10  Pandangan Menurut Islam 

Dalam kitab suci Al-Quran terdapat ayat yang berhubungan dengan 

pemasaran. Kualitas yang baik pasti diharapkan oleh konsumen, dalam Al-

Quran telahdijelas memberikan suatu produk konsumen harus slalu dalam 

keadaan baikdengan memenuhi standar kualitas bermutu,seperti yang telah 

dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi : 

 

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dariapa 

yang terdapat di bumi, danjanganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yangnyata 

bagimu.”(Q.S Al-Baqarah Ayat 168). 

 

Dalam ayat tersebut terdapat makna tersirat bahwa allahmemerintahkan 

kita untuk senantiasa memberikan kualitas yangbaguslagi halal dalam setiap 

produk yang kita jual dalam bisnis dan menjauhi langkah-langkah 

syaitan.Dalam halkualitas kita harus terbuka jika produk kita cacatutarakan 

cacat jangan disembunyikan. Sebagaimana firman Allah SWT.Melarang 

menyembunyikan sesuatu yang batil dan itu bukan hak kitasedangkan kita 

mengetahuinya. Selain dalam AL-Quranada jugasabdanabi Muhammad SAW 

dalam hadis riwayat ibnu majjah dijelaskantentang bagaimana 

memberikankualitas yang bagus, yangberbunyi sebagai berikut : 
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Artinya :“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati 

setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, 

kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau 

bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, 

“Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, 

“Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia 

dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari 

golongan kami.” (HR. Muslim ) 

 

Hadis di atas menunjukkan haramnya menyembunyikan cacat dan 

wajibnya menerangkan cacat itu kepada pembeli. Sangat jelas sekali dari Al-

Quran dan hadist telah tersirat bahkan tersurat, sebagai seorang muslim yang 

baik dan pebisnis yangpropesional tidak boleh mencampur adukkan antara 

hak dan yang batil.Karna selain kepuasan yang didapat oleh konsumen 

disamping itu jugamemutuskan pembelian kembali dan yang terpenting 

adalah promosikepada orang. 

Manusia yang tercipta dibumi ini mayoritas mengagumikeindahan, begitu 

pula seseorang dalam membeli sebuah produk akanberpersepsi bahwa produk 

itu baik jika orang tersebut mengagumiproduk itu. Dalam hadis sudah jelas 

bahwa allah sangat mencintaikeindahan, kerapian dan kebersihan, 

sebagaimana hadist riwayat abudaud, sanadnya sahih yang berbunyi : 
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Artinya : “Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya 

terdapat kesombongan sebesar debu.” Ada seseorang yang bertanya, 

“Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang 

bagus?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai 

keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang 

lain.” (HR. Muslim). 

 

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa Sebagai pebisnismuslim 

hendaknya kita memproduksi sebuah produk dengan desain yangbaik dan 

bagus agar dapat menarik hati pelanggan atau konsumen.Karna desain yang 

baik dapat memeberikan kontribusi dalam halkegunaan produk dan juga pada 

penampilannya. Dan kita sebagai konsumen yang memakai barang yang 

bagus tidaklah boleh sombong dan tetap bersyukur, karena Allah Ta’ala pun 

suka melihat nikmat yang dilimpahkan kepada hamba-Nya, karena ini 

termasuk keindahan yang dicintai-Nya, termasuk pula bentuk syukur kepada-

Nya atas limpahan nikmat-Nya. Bersyukur adalah bentuk keindahan dalam 

batin, maka Allah Ta’ala suka melihat pada diri hamba-Nya keindahan lahir 

yang berupa tampaknya bekas nikmat-Nya pada diri hamba-Nya.Oleh karena 

itulah, Allah menurunkan kepada hamba-hamba-Nya pakaian dan perhiasan 

untuk memperindah (penampilan) lahir mereka, dan Dia memerintahkan 

kepada mereka untuk bertakwa (kepada-Nya) karena ini akan memperindah 

batin mereka. 
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2.11 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian 

penulis sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Pengarang 

(Tahun) 
Judul Hasil Penelitian 

1. Muhammad 

Firman 

(2013) 

Pengaruh Atribut 

Produk Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Sepatu 

Merek Tomkins 

Dimall Ciputra 

Pekanbaru 

Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan secara simultan 

antara kualitas produk, fitur 

produkdan desain produkterhadap 

keputusan pembelian sepatu 

merek TOMKINS. 

2. Miftacul 

Choiri 

(2017) 

Pengaruh Atribut 

Produk Terhadap 

Persepsi 

Konsumen Pada 

Shampoo Clear Di 

Bandar Lampung 

 
 

Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat pengaruh positif dan 

signifikan terhadap persepsi 

konsumen sesuai dengan 

hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu; 1) terdapat pengaruh positif 

antara merek (X1) terhadap 

persepsi konsumen (Y), 2) 

terdapat pengaruh positif antara 

kualitas (X2) terhadap persepsi 

konsumen (Y), dan 3) terdapat 

pengaruh positif antara desain 

(X3) terhadap persepsi konsumen 

(Y) pada PT Unilever Indonesia 

Tbk produk shampoo clear. 

3 Muhammad 

Zulkifli 

(2015) 

Pengaruh Atribut 

Produk Terhadap 

Loyalitas 

Pengguna Mobil 

Daihatsu Xenia Di 

Pekanbaru (Studi 

Pada PT. Astra 

Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan seacra simultan 

antara kualitas produk, merek, 

fitur dan pelayanan terhadap 

loyalitas Pengguna Mobil 

Daihatsu Xenia Di Pekanbaru 
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Internasional 

Daihatsu 

Pekanbaru) 

(Studi Pada PT. Astra 

Internasional Daihatsu 

Pekanbaru) 

 

 

2.12  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan dari variabel independen, 

dalam halini adalah kualitas produk, fitur produk dan desain produk terhadap 

variabel dependen yaitu pembentukan persepsi konsumen. Berdasarkan 

permasalahan yang disebutkan sebelumnya, penulis membuat kerangka 

pemikiran yang menjelaskan tentang sistematika kerjapenelitian,yaitu 

sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini : 

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran 

 

 H1 

  

 

 H3 

 

 

 

 H4 

 

 

Sumber :Kenshi (2013) 
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Pembentukan 

Persepsi 

Konsumen (Y) 

Fitur Produk (X2) 

Desain Produk (X3) 

H2 
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2.13  Konsep Operasional Variabel 

Variabel adalah objek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik perhatian. 

Adapun dalam penelitian ini sebagai variabel terikat adalah pembentukan 

persepsi konsumen(Y), sedangkan variabel bebas adalah kualitas produk 

(X1), fitur produk (X2) dan desain produk (X3). 

Berdasarkan landasan teoritis yang telah ada, penulis merasa perlu untuk 

menyusun sebuah konsep operasional variabel yang merupakan pondasi 

untuk menyusun instrument penelitian nantinya. Adapun konsepo perasional 

variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.2 Konsep Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Variabel Indikator Skala  

1. Kualitas 

Produk (X1) 

Kualitas produk adalah 

kemampuan suatu 

produk untuk 

melakukan fungsi-

fungsinya (Kotler dan 

Amstrong, 2008 : 272) 

1. Daya Tahan 

2. Kehandalan 

3. Kenyamanan 

4. Ketelitian 

Produk 

Likert 

2. Fitur Produk 

(X2) 

Fitur Produk adalah 

sarana kompetitif untuk 

mendeferensiasikan 

produk perusahaan dari 

produk pesaing (Kotler 

dan Amstrong, 2008 

:273) 

1. Warna yang 

khas 

2. Logo yang 

Menarik 

3. Keistimewaan 

Merek 

4. Kemasan 

Menarik. 

Likert 

3. Desain Produk 

(X3) 

Desain Produk 

merupakan totalitas 

keistimewaan yang 

mempengaruhi 

penampilan dan fungsi 

suatu produk dari segi 

kebutuhan konsumen. 

Kotler (2012:332) 

1. Desain 

menarik 

2. Desain yang 

inovatife 

3. Desain yang 

menunjang 

penampilan 

 

Likert 

4. Persepsi 

Konsumen (Y) 

Persepsi Konsumen 

adalah proses  

1. Seleksi 

2. Organisasi 

Likert 
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bagaimana stimuli-

stimuli itu diseleksi, 

diorganisasikan, dan 

diinterprerasikan oleh 

konsumen 

(Setiadi, 2008 :160) 

3. Interpretasi 

 

2.14 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang mencerminkan 

hubungan antar variabel yang sedang diteliti dan merumuskan hipotesis yang 

berbentuk alur yang dilengkapi dengan penjelasan yang kualitatif. 

1. Hubungan Kualitas Produk dengan Pembentukan Persepsi Konsumen 

Salah satu keunggulan dalam persaingan penjualan sepatu olahraga 

terutama adalah kualitas produk yangdapat memenuhi keinginan 

konsumen. Bila tidak sesuai dengan spesifikasi maka konsumen tidak akan 

tertarik dengan produk tersebut. Sekalipun produk tersebut masih dalam 

batas toleransi yang telah ditentukan maka produk tersebut sebaiknya perlu 

menjadi catatan untuk menghindari terjadinyakesalahan yang lebih besar 

diwaktu yang akan datang. Demikian juga konsumen yang memilih, 

mengatur dan menafsirkan suatu produk, konsumen selalu berharap agar 

barang yang akan dipilih,diatur dan ditafsirkannya dapat memuaskan 

segala keinginan dan kebutuhannya. Untuk itu perusahaan harus dapat 

memahami keinginan konsumen, sehingga perusahaan dapat menciptakan 

produk yang sesuai dengan harapan konsumen. Kualitas produk yang baik 

merupakan harapan konsumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan, 
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karena kualitas produk yang baik merupakan kunci perkembangan 

produktivitas perusahaan. 

2. Hubungan Fitur Produk dengan Pembentukan Persepsi Konsumen 

Fitur produk yang unik, khasdan istimewa yang tidak dimiliki oleh 

produk lainnya merupakan harapan konsumen yang harus diperhatikan 

juga oleh perusahaan, karena konsumen menginginkan produk yang 

dipilih, diatur dan ditafsirkannya atau yang diasumsikannya baik tersebut 

nanti memang unggul dari produk serupa lainnya dan yang akan 

membedakan produk tersebut dengan produk lainnya. 

3. Hubungan Desain Produk dengan Pembentukan Persepsi Konsumen 

Sebelum konsumen berpersepsi atau memilih, mengatur dan 

mentafsirkan suatu produk, konsumen dihadapkan pada pilihan-pilihan 

produk yang ditawarkan. Konsumen menginginkan produk yang dibeli 

nanti memiliki desain yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

4. Hubungan Kualitas Produk, Fitur Produk, dan Desain Produk dengan 

Pembentukan Persepsi Konsumen 

Telah diuraikan bahwa secara sendiri-sendiri variabel kualitas produk, 

fitur produk dan desain produk diduga memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap pembentukan persepsi konsumen, dengan demikian jika variabel 

ini dihubungkan secara bersama-sama terhadap pembentuka persepsi 

konsumen maka akan diperoleh dampak yang lebih tinggi. Dimana jika 

kualitas produk, fitur produk dan desain produk baik maka akan persepsi 

konsumen yang terbentuk akan semakin baik juga. 
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Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, penulis merumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

H.1 Diduga kualitas produk berpengaruh secara siginifikan terhadap 

pembentukan persepi konsumen  sepatu merek Nike di Mall Ciputra 

Seraya Pekanbaru. 

H.2 Diduga fitur produk berpengaruh secara signifikan terhadap 

pembentukan persepsi konsumen sepatu merek Nike di Mall Ciputra 

Seraya Pekanbaru. 

H.3 Diduga desain produk berpengaruh secara signifikan terhadap 

pembentukan persepsi konsumen sepatu merek Nike di Mall Ciputra 

Seraya Pekanbaru. 

H.4 Diduga secara simultan kualitas produk, fitur produk dan desain 

produk berpengaruh  terhadap pembentukan persepsi konsumen 

sepatu merek Nike di Mall Ciputra Seraya Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


