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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1  Model-model penelitian pendahuluan 

 Penelitian Mazhar, Daud, Bhutto dan Mubin (2015) melakukan penelitiaan 

terhadap pengaruh packaging color, packaging material, design of wrpper, dan 

innovation terhadap consumers buying behavior. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui peran kemasan dalam perilaku pembelian konsumen. Penelitian ini 

dilakukan di Pakistan dan sampel data yang diperoleh dengan menggunakan 300 

responden.  

Gambar 2.1 
Impact of Product Packaging on Consumers Buying Behavior 

Evidence from Karachi 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sumber: Mubin et al., (2015) 

Poturak (2014) juga melakukan penelitian terhadap pengaruh price, 

packaging material, packaging color, innovation, printed information terhadap 

consumer buying behavior. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan 

peran kemasan pada perilaku pembelian konsumen.  
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Gambar 2.2 
Influence of Product Packaging on Purchase Decisions 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Mersid Poturak (2014) 

Mousavi dan Jahromi (2014) melakukan penelitian terhadap perilaku yang 

mempengaruhi keputusan pembelian pada titik penjualan. Berbagai merek produk 

menggunakan berbagai kemasan fitur, hal ini akan menarik dan memperkuat 

perhatian pelanggan dan membantu identifikasi produk melalui gambar yang 

disediakan. Dengan ini menunjukkan bahwa responden setuju bahwa packaging 

color, background image, packaging material, writing style, cover design, printed 

information, dan innovation berpengaruh terhadap Consumer’s Buying Behavior. 

Gambar 2.3 

Examining the Relationship Between Packaging and Consumer Buying 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mousavi and Jahromi (2014) 
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Adam dan Ali (2014) juga meneliti pengaruh verbal elements of product 

packaging terhadap consumers buying behavior. Tujuan dari penelitian untuk 

mengetahui bagaimana elemen kemasan berdampak pada perilaku pembelian 

konsumen. Proses pembuatan keputusan konsumen menggambarkan bahwa 

kemasan telah menjadi yang terakhir dan merupakan alat penting yang dapat 

mentransfer informasi kepada konsumen dan juga mempengaruhi proses 

keputusan pembelian.  

Gambar 2.4 
Impact of Verbal Elements of Packaging of Packaged Milk on Consumer 

BuyingBehaviour 
 

 
 

 

 

 

Sumber : Adam dan Ali (2014)  

Tuan et al., (2013) juga melakukan penelitian terhadap pengaruh Consumers 

Demographic characteristics, Powdered milk brand, Advertisement positively, 

Sponsorship positively, dan Country of origin positively terhadap consumer 

buying behavior dimana penelitian ini dilakukan di kota Ho Chi Minh dan sampel 

data diperoleh melalui 110 responden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen 

terhadap susu impor.  
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Gambar 2.5 
 Powdered Milk Consumers’ Buying Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tuan et al., (2013) 

Abdullah et al., (2013) juga melakukan penelitian terhadap pengaruh 

Attractiveness of packaging, Color of packaging, Nice background of packaging,  

Front style of packaging, Printed information in packaging, Handling and 

transport facility of packaging, dan Available information on pacgkaging terhadap 

consumer buying behavior. Sampel data yang diperoleh yaitu 150 konsumen. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kemasan terhadap 

keputusan pembelian kosnumen.   
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Gambar 2.6 
Packaging Factors Determining Consumer Buying Decision 

 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

Sumber: Abdullah et al., (2013) 

Malik et al., ( 2013 ) juga melakukan penelitian terhadap pengaruh brand 

image dan advertisement  terhadap consumer buying behavior dimana penelitian 

ini dilakukan di kota Gujranwala. Sampel data yang diperoleh yaitu 200 

responden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji brand image dan 

advertisement terhadap consumer buying behavior.  

Gambar 2.7 

Impact of Brand Image and Advertisement on Consumer Buying Behavior 

 

 

 

 

 

Sumber : Malik et al., (2013)  
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Fouladivanda (2013) juga melakukan penelitian terhadap pengaruh brand 

aweraness, brand loyalty, perceived quality dan brand association terhadap 

consumer buying behavior. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menargetkan 

perilaku konsumen dalam pembelian barang suatu merek produk. Pada hasil akhir 

menunjukkan dampak tertinggi pada perilaku pembelian konsumen mengacu pada 

loyalitas merk. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen 

harus diidentifikasi agar sukses di industri FMCG bagi produsen.  

Gambar 2.8 
The effect of Brand Equity on Consumer Buying Behavior in term of FMCG in 
Iran 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sumber : Firoozeh et al., (2013) 

 
 

Saeed et al., (2013) juga melakukan penelitian terhadap pengaruh packaging 

material, packaging color, font style dan printed information terhadap consumer 

buying behavior.  Penelitian ini dilakukan di Sahiwal, Pakistan dan sampel data 

yang diperoleh yaitu 100 responden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menentukan dampak dari label pada perilaku pembelian konsumen. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa konsumen membeli lebih banyak kuantitas produk 

setelah melihat produk berlabel baik. Oleh karena itu pelabelan mempengaruhi 

perilaku pembelian konsumen.  
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Gambar 2.9 
Impact of Labeling on Customer Buying Behavior in Sahiwal, Pakistan 

 
 

 

 

 

 

Sumber : Saeed et al., (2013) 

 

Shah et al., (2013) juga melakukan penelitian tentang pengaruh Packaging 

Color, Packaging Material, Font Style, Design of Wrapper, Printed Information, 

Background Image dan Innovation terhadap Consumer’s Buying Behavior. 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bahwa bagaimana kemasan 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen dan mengidentifikasi elemen 

elemen di balik kesuksesan kemasan. Suatu tujuan penyelenggaraan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bahwa berapa banyak variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. Keputusan pembelian konsumen sangat 

didasarkan pada kemasan dan fitur. 

Sampel pada penelitian ini terdapat 100 kuesioner untuk digunakan sebagai 

pengolah data. Penelitian ini berlangsung pada juli 2013. Penelitian ini 

menunjukan bahwa Packaging Color, Packaging Material, Font Style, Design of 

Wrapper, Printed Information, Background Image, dan Innovation berpengaruh 

positif terhadap consumer buying behavior. 
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Gambar 2.10 

Role of Packaging in Consumer Buying Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Shah et al., (2013) 

 

Rajput et al., (2012) juga melakukan penelitian terhadap pengaruh product 

price dan product quality terhadap consumer buying behavior. Sampel data yang 

diperoleh yaitu 200 responden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk bertujuan 

untuk mengetahui pengaruhnya product price dan product quality terhadap 

consumer buying behavior.  

Gambar 2.11 
Impact of Product Price and Quality on Consumer Buying Behavior 

 

 
Sumber: Rajput et al., (2012) 

Abideen dan Saleem (2012) juga melakukan penelitian terhadap pengaruh 

emotional response dan environmental response terhadap consumer buying 

behavior. Penelitian ini membahas hubungan antara respon lingkungan dan 

respons emosional yang variabel bebas dengan variabel terikat yaitu perilaku 

pembelian konsumen. Penelitian berlangsung pada tahun 2003.  
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Penelitian ini meneliti hubungan antara variabel yang terlibat, dengan 

mengambil 200 responden di Pakistan. Hasil penelitian ini adalah sama bahwa 

respons emosional menunjukkan hubungan positif dengan consumer buying 

behavior.  

Gambar 2.12 
Effective advertising and its influence on consumer buying behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sumber : Abideen dan Saleem (2012) 

Deliya dan Parmar (2012) juga melakukan penelitian terhadap pengaruh 

packaging color, background image, packaging material, font style, design of 

rapper, printed information, dan innovation terhadap consumer buying behavior. 

Penelitian ini dilakukan di Patan, India. Tujan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.  
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Gambar 2.13 
Role of Packaging on Consumer Buying Behavior–Patan District 

 
  

        

  

  

 

 

 

 

Sumber: Deliya dan Parmar (2012) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sial (2011) juga melakukan penelitian 

terhadap pengaruh labeling, packaging, brand image terhadap consumer buying 

behavior. Sampel dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui 200 responden. 

Penelitian ini berlangsung pada Desember 2011.  

Gambar 2.14 
Impact of Labeling and Packaging on Buying Behavior of Young Consumers with 

Mediating Role of Brand Image 
 

  

 

 

 

 
Sumber : Sial et al., (2011)  
     
 

 

 

Labeling 
Consumer’s 

Buying 
Behavior 

Brand Image 

Packaging 

Packaging Color  

Background Image  

Packaging Material 

Font Style   

Design of Wrapper  

Printed Information   

Innovation   

Consumer Buying 
Behavior   

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



17 
 

2.2 Perilaku Pembelian Konsumen. 

Perilaku pembelian konsumen yaitu tindakan dari konsumen untuk mau 

membeli atau tidap terhadap produk (Kotler,2012). Menurut Kotler, Armstrong 

(2012) bahwa perilaku pembelian konsumen yaitu perilaku pembelian akhir 

seorang konsumen – individual dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa 

untuk konsumsi keperluan pribadi.  

 Perilaku pembelian konsumen ( Consumer Buying Behaviour ) dianggap 

bagian tak terpisahkan dari pemasaran. Kotler dan Keller (2011) menyoroti 

pentingnya memahami perilaku pembelian konsumen dan cara bagaimana 

konsumen memilih produk dan layanan. Karena hal ini memberikan mereka 

keunggulan kompetitif atas pesaingnya dalam beberapa aspek. Misalnya, mereka 

dapat menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari mempelajari perilaku 

pembelian konsumen untuk mengatur strategi mereka untuk menawarkan produk 

dan jasa yang tepat untuk konsumen yang tepat dan dapat mencerminkan 

kebutuhan dan keinginan mereka secara efektif. 

Solomon et al., (2007) menjelaskan perilaku pembelian konsumen sebagai 

proses memilih, membeli, menggunakan dan membuang produk atau jasa oleh 

individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. 

Definisi yang serupa juga dikemukakan oleh Schiffman dan Kanuk (2000) di 

mana mereka menggambarkannya sebagai perilaku yang diungkapkan konsumen 

ketika mereka memilih dan membeli produk atau jasa dengan menggunakan 

sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. 
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Perilaku pembelian konsumen "mengacu pada perilaku pembelian 

konsumen akhir, baik individu dan rumah tangga, yang membeli barang dan jasa 

untuk konsumsi pribadi" (Kumar, 2010). Dari sudut pandang pemasar, masalah 

aspek-aspek tertentu dari perilaku konsumen yang perlu dipelajari meliputi alasan 

di balik konsumen melakukan pembelian, faktor-faktor tertentu yang 

mempengaruhi pola pembelian konsumen, analisis faktor perubahan dalam 

masyarakat dan lain-lain. 

 

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1. Pengaruh Packaging Color terhadap Consumer’s Buying Behavior 

Packaging Color (warna kemasan) ini sangat berpengaruh terhadap perilaku 

pembelian konsumen terhadap suatu produk. Warna kemasan yang simple dan 

elegant dapat merangsang keputusan pembelian konsumen terhadap parfum 

tersebut. 

Packaging Color menjadi peran penting dalam potensi proses konsumen 

melakukan keputusan pembelian. Warna yang berbeda dapat memberikan suasana 

hati yang berbeda yang dapat membantu dalam menarik perhatian konsumen 

terhadap suatu produk (Ahmed, Parmar & Amin, 2014).  

Deliya dan Parmar (2012) menyatakan adanya pengaruh positif packaging 

color dengan consumers buying behavior. Hasil yang sama diungkapkan oleh 

Mazhar, Daud, Bhutto dan Mubin (2015), Mersid Poturak (2014), Abdullah et al., 

(2013), Saeed et al. (2013), Deliya dan Parmar (2012). Shah et al. (2013) 

menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan dan positif antara packaging color 

terhadap consumer buying behavior.  
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2.3.2. Hubungan Packaging Material dengan Consumer’s Buying Behavior 

Packaging Material (bahan kemasan) kualitas bahan kemasan merupakan 

hal penting yang harus diusahakan oleh setiap  perusahaan apabila menginginkan 

produk parfum yang dihasilkan dapat bersaing di pasar. Konsumen selalu ingin 

mendapatkan produk parfum yang bahan kemasannya berkualitas sesuai dengan 

harga parfum yang mereka beli. Bahan yang dipergunakan untuk membuat 

kemasan akan sangat berpengaruh terhadap desain dan bentuk kemasan yang akan 

dibuat sekaligus berpengaruh terhadap kemasan produk yang dikemas. 

Saeed et al., (2013) menyatakan adanya pengaruh positif packaging 

material terhadap consumers buying behavior. Hasil yang sama diungkapkan oleh 

Mazhar, Daud, Bhutto dan Mubin (2015), Mersid Poturak (2014), Mousavi dan 

Jahromi (2014), Saeed et al. (2013), dan Deliya dan Parmar (2012).  

2.3.3. Hubungan Design of Wrapper dengan Consumer’s Buying Behavior 

Design of wrapper merupakan salah satu strategi perusahaan untuk dapat 

melakukan persaingan dalam dunia bisnis, Selain itu untuk dapat menciptakan 

citra merek dalam benak konsumen yang bertujuan untuk menarik konsumen 

sebanyak-banyaknya sehingga konsumen melakukan keputusan pembelian 

terhadap produk parfum tersebut. Hal yang menjadi kelebihan desain kemasan 

yang memang sangat diperhatikan oleh konsumen sebagai bahan pertimbangan 

mereka dalam melakukan keputusan pembelian.  

Deliya dan Parmar (2012) menyatakan adanya pengaruh positif design of 

wrapper terhadap consumer buying behavior . Hasil yang sama diungkapkan oleh 

Mazhar, Daud, Bhutto dan Mubin (2015), Mersid Poturak (2014), Saeed et al. 

(2013).  
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Hasil yang beda diungkapkan oleh Shah et al., (2013) menyatakan tidak adanya 

pengaruh signifikan dan positif antara design of wrapper terhadap consumer 

buying behavior.  

2.3.4. Hubungan Innovation dengan Consumer’s Buying Behavior 

Suatu produk parfum yang baru terus menerus menciptakan innovasi yang 

semakin unik dan semakin menarik di mata konsumen. Karena dengan 

menciptakan innovasi terbaru membuat konsumen lebih percaya diri dengan 

inovasi-inovasi terbaru yang didapat dari produk parfum tersebut. Untuk 

meningkatkan penjualan, perusahaan harus memberikan keunikan atau ciri khas 

dari produk. Salah satunya yaitu kemasan dan merk produk yang mempunyai 

peranan penting dalam penjualan. Dimana kemasan dan merk bukan hanya 

sebagai pembungkus dan nama saja, tetapi juga bisa dijadikan sebagai salah satu 

alat promosi efektif yang dapat memberikan informasi kepada konsumen 

mengenai produk perusahaan. Untuk itu dalam membuat kemasan harus dibuat 

sebagus mungkin. Salah satu alasan konsumen tertarik membeli produk 

dikarenakan kemasan yang menarik. 

Deliya dan Parmar (2012) menyatakan adanya pengaruh positif innovation 

terhadap consumer buying behavior. Hasil yang sama diungkapkan oleh Mazhar, 

Daud, Bhutto dan Mubin (2015), Mersid Poturak (2014). Hasil yang beda 

diungkapkan oleh Shah et al., (2013) menyatakan tidak adanya pengaruh 

signifikan dan positif antara innovation terhadap consumer buying behavior.  

2.3.5. Hubungan Brand Image dengan Consumer’s Buying Behavior 

Brand image (citra merek) merupakan gambaran atau kesan yang 

ditimbulkan oleh suatu merek dalam benak pelanggan. Penempatan citra merek 
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dibenak konsumen harus dilakukan secara terus-menerus agar citra merek yang 

tercipta tetap kuat dan dapat diterima secara positif. Ketika sebuah merek 

memiliki citra yang kuat dan positif di benak konsumen maka merek tersebut akan 

selalu diingat dan kemungkinan konsumen untuk membeli merek yang 

bersangkutan sangat besar. Brand Image merupakan pemahaman terhadap merek 

tertentu dan bagaimana konsumen memandang atau mempunyai persepsi tertentu 

terhadap suatu merek parfum yang mereka beli.  

Brand Image yang baik merupakan prioritas utama yang dapat dijadikan 

acuan atau dasar penentuan konsumen dalam melakukan pembelian dan juga 

sebagai cara yang efektif untuk menjaring konsumen. Jadi berhasil tidaknya suatu 

merek dalam menarik konsumen sangat tergantung pada persepsi mereka terhadap 

merek tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus dapat menciptakan suatu merek 

yang menarik dan menggambarkan manfaat produk yang sesuai dengan keinginan 

konsumen. Sehingga brand image menjadi sedemikian penting bagi suatu produk 

parfum untuk dapat diterima oleh konsumen. 

Mousavi dan Jahromi (2014) menyatakan adanya pengaruh positif brand 

image terhadap consumers buying behavior. Hasil yang sama diungkapkan oleh 

Malik et al., (2013) dan Sial et al., (2011). 

2.3.6. Hubungan Font Style dengan Consumer’s Buying Behavior 

Font Style ( ukuran tulisan) dari packaging parfum yang diinginkan 

konsumen adalah ukuran tulisan yang simple dan elegant. 

Abdullah et al. (2013) menyatakan adanya pengaruh positif font style 

terhadap consumers buying behavior. Hasil yang sama diungkapkan oleh Saeed et 

al., (2013) Mousavi dan Jahromi (2014), Deliya dan Parmar (2012).  
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Hasil yang beda diungkapkan oleh Shah et al., (2013) yaitu tidak adanya pengaruh 

signifikan dan positif antara font style terhadap consumer buying behavior. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian dari Ahmed et al., 

(2015) tentang pengaruh kemasan terhadap perilaku pembelian konsumen. Namun 

demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, model 

penelitian pada studi ini ditambahkan font style dan brand image sebagai variabel 

independen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna produk 

parfum  di kota Batam. 

Gambar 2.15 
Impact of Product Packaging on Consumer’s Buying Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ahmed et al., (2015) 
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Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H1: Packaging color berpengaruh signifikan positif terhadap Consumer Buying 

Behavior 

H2: Packaging Material berpengaruh signifikan positif terhadap Consumer Buying 

Behavior 

H3: Design of Wrapper berpengaruh signifikan positif terhadap Consumer Buying 

Behavior 

H4: Innovation berpengaruh signifikan positif terhadap Consumer Buying 

Behavior 

H5: Brand Image berpengaruh signifikan positif terhadap Consumer Buying 

Behavior 

H6: Font Style berpengaruh signifikan positif terhadap Consumer Buying Behavior 
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