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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan di era globalisasi saat ini memaksa setiap pihak untuk dapat 

bergerak dengan cepat dan aktif. Setiap aktivitas dijalankan dengan serba cepat 

dan tidak membuang-buang waktu yang ada. Kemudahan yang diinginkan oleh 

semua pihak menjadi tantangan tersendiri bagi para perusahaan. Perusahaan yang 

baik dan melihat peluang tersebut berusaha untuk menciptakan produk yang dapat 

menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumennya. Selain itu saat ini 

konsumen juga sudah mulai memperhatikan pentingnya produk yang sehat dan 

higenis, produk ini tidak hanya berlaku bagi produk makanan dan minuman 

melainkan juga produk industri non makanan dan minuman. Kemudahan dalam 

memperoleh produk juga menjadi prioritas utama konsumen dalam memilih 

produk tersebut. Setiap perusahaan akan saling berlomba-lomba dalam memenuhi 

setiap kebutuhan dan harapan dari para konsumennya. Hal inilah yang kemudian 

menjadi semakin terbukanya persaingan di dunia bisnis guna mendapatkan 

perhatian konsumen. 

Kemasan adalah wadah atau pembungkus suatu produk yang bersifat nyata. 

Sedikit perkecualian adalah tidak semua produk memerlukan kemasan, sementara 

semua manusia memerlukan pakaian. Perlu pula diingat bahwa produk yang 

memerlukan kemasan hanyalah produk nyata (tangible product). Fungsi pertama 

kemasan adalah melindungi produk. Bayangkanlah apa jadinya susu kalau tidak 

dikemas dengan baik. Barangkali dalam waktu satu hari saja sudah busuk. Apalagi 

bagi produk yang sering dibongkar-muat, fungsi kemasan sebagai pelindung 

menjadi sangat vital. Fungsi kedua kemasan adalah untuk memberikan 
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kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen. Sebab dengan adanya kemasan, 

ukuran dan desain produk dapat dirancang. Fungsi ketiga kemasan adalah untuk 

mempromosikan produk kepada konsumen. Sama seperti pakaian bagi orang, 

kemasan juga dapat meningkatkan daya tarik produk. Selain karena enak 

dipandang, pada kemasan juga dapat diinformasikan fitur, penggunaan, manfaat, 

dan citra (image) produk. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian produk parfum selain 

karena keharuman parfum tersebut juga dipengaruhi unsur-unsur lain seperti 

bentuk botol parfum, kemasan, dan cara pengiklanan parfum. Bentuk dari botol 

parfum merupakan salah satu poin penjualan parfum itu sendiri dan 

dipertimbangkan memegang peranan penting terhadap perilaku pembelian 

konsumen (Classen, Howes, & Synott, 2012). Hal ini dikarenakan ada konsumen 

yang membeli parfum karena alasan keindahan bentuk botol sebuah parfum. 

Keindahan bentuk botol sebuah parfum adalah salah satu contoh dari desain 

estetis suatu produk. Desain estetis suatu produk dapat mempengaruhi intensi 

membeli pada konsumen. Hal ini dikarenakan selain menarik, produk dengan 

desain estetis dipersepsikan dapat menunjukkan performa yang lebih baik. Desain 

adalah elemen kunci yang digunakan untuk mempersiapkan dasar pemasaran baru 

yang dapat meningkatkan nilai produk dan nilai kompetitif suatu produk 

(Blijlevens & Schoormans, 2009). Menurut Klimchuk dan Krasovec (2007), 

desain kemasan produk merupakan bisnis kreatif yang mengkaitkan bentuk, 

struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan 

informasi produk agar produk dapat dipasarkan. 

Jessy Agustine Komala, Analisis Pengaruh Kemasan Perilaku Pembelian Konsumen, 2016 
UIB Repository(c)2016



3 
 

Desain suatu produk berfungsi menyampaikan maksud produk tersebut 

kepada konsumen. Konsumen memperoleh maksud produk tersebut melalui 

kombinasi tampilan fisik produk, seperti warna, bentuk, dan material yang 

digunakan. Desain produk juga berfungsi untuk menciptakan keuntungan terhadap 

adanya tekanan persaingan suatu produk di pasaran dan berkontribusi untuk 

menciptakan kesuksesan produk tersebut. Hal ini senada dengan hasil penelitian 

(Schoormans & Creusen, 2007) yang mengatakan bahwa desain produk yang baik 

akan mempengaruhi kesuksesan penjualan produk tersebut. Selain itu, penampilan 

suatu produk dapat meningkatkan nilai produk itu sendiri, karena banyak 

konsumen yang suka membeli produk yang terlihat estetis (Schoormans & 

Creusen, 2007). 

Desain produk melibatkan beberapa pertimbangan mulai dari melindungi 

isi, membuat isi produk mudah dipakai dan mudah disimpan, sampai 

mengkomunikasikan kesan yang diinginkan suatu produk. Desain kemasan juga 

berperan dalam semua proses periklanan, promosi, dan usaha pemasaran yang 

bertanggung jawab untuk membentuk citra perusahaan. Tujuan utama desain 

kemasan adalah fungsional dan promosi. Tujuan fungsional didapat karena 

kemasan melindungi produk dari mulai dikemas sampai ke tangan konsumen. 

Tujuan promosi didapat karena kemasan bisa digunakan sebagai alat yang bisa 

mempengaruhi keputusan membeli individu. Oleh karena itu, produk parfum 

dikemas sedemikian rupa agar menarik konsumen untuk membeli. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang dapat di identifikasi adalah sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh packaging color terhadap consumers buying 

behavior? 

b. Apakah terdapat pengaruh packaging material terhadap consumer buying 

behavior? 

c. Apakah terdapat pengaruh design of wrapper terhadap consumers buying 

behavior? 

d. Apakah terdapat pengaruh innovation terhadap consumers buying behavior? 

e. Apakah terdapat pengaruh brand image terhadap consumers buying 

behavior? 

f. Apakah terdapat pengaruh font style terhadap consumers buying behavior? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sesungguhnya untuk mengetahui mengenai jawaban yang 

dibutuhkan dalam rumusan masalah. Tujuan dalam penelitian ini adalah menguji 

dan menganalisis masalah sebagai berikut:  

a. Untuk menganalisis pengaruh packaging color terhadap consumers buying 

behavior. 

b. Untuk menganalisis pengaruh packaging material terhadap consumers 

buying behavior. 
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c. Untuk menganalisis pengaruh design of wrapper terhadap consumers 

buying behavior. 

d. Untuk menganalisis pengaruh innovation terhadap consumers buying 

behavior. 

e. Untuk menganalisis pengaruh brand image terhadap consumers buying 

behavior. 

f. Untuk menganalisis pengaruh  font style terhadap consumers buying 

behavior. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan agar kemasan dapat menyesuaikan faktor-faktor yang 

dapat dijadikan sebagai diferensiasi  

2. Bagi Pemasaran agar perusahaan dapat lebih mengembangkan strategi 

dalam pemasaran.  

3. Bagi Akademis agar penelitian ini dapat memberikan informasi untuk 

penelitian lain yang akan melakukan penelitian lanjutan terkait dengan 

consumers buying behavior. 

 

1.4  Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat mempermudah pembahasan isi dari penelitian ini maka penulis 

membuat suatu gambaran secara garis besar masing-masing bab secara 

keseluruhan yang akan terbagi dalam 5 bab, yaitu : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari latar belakan penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penelitian. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini berisi mengenai model penelitian terdahulu, definisi 

variabel dependen, pengaruh antar variabel serta model penelitian 

dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini terdiri dari pendekatan dan metode penelitian yang 

digunakan yaitu terdiri dari rancangan penelitian, obyek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode 

analisis data, uji kualitas data, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini terdiri dari hasil analisis data yang dikumpulkan, yang 

terdiri dari statistic deskriptif demografi responden, hasil uji 

outlier, uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, serta uji hipotesis.  

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini berisi keseimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan rekomndasi untuk penelitian selanjutnya. 
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