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Abstrak: Keberadaan sabun mandi cair mendapat respon yang relatif baik dari masyarakat umum. Hal ini 

dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat untuk menggunakan sabun mandi cair. Sikap konsumen untuk 

membeli sabun mandi cair tentunya tidak terlepas dari keyakinan dan hasil evaluasi mereka terhadap atribut 

sabun mandi tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh keyakinan dan evaluasi terhadap sikap 

konsumen untuk membeli sabun cair Lux, Biore dan Lifebuoy di Banda Aceh. Sampel penelitian sebanyak 

145 orang konsumen sabun mandi terdiri dari 49 orang konsumen sabun mandi cair Lux, 47 orang 

konsumen sabun mandi cair Lifebuoy dan 49 orang konsumen sabun mandi cair Biore. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner dan selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan peralatan statistik regresi 

linier berganda. Penelitian ini menemukan bahwa keyakinan dan evaluasi berpengaruh positif dan terhadap 

sikap konsumen untuk membeli sabun cair Lux, Biore dan Lifebuoy di Banda Aceh. Di antara dua variabel 

tersebut, evaluasi konsumen memiliki pengaruh lebih dominan terhadap sikap mereka untuk membeli sabun 

mandi cair. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai F hitung > F tabel dan nilai t hitung > tabel berarti 

secara simultan maupun parsial keyakinan dan evaluasi berpengaruh positif dan terhadap sikap konsumen 

untuk membeli sabun cair Lux, Biore dan Lifebuoy di Banda Aceh, sehingga hipotesis Ha diterima 

sebaliknya hipotesis Ho ditolak. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sikap konsumen 

untuk membeli sabun mandi cair Lux, Biore dan Lifebuoy secara nyata dipengaruhi oleh keyakinan dan 

hasil evaluasi mereka terhadap atribut-atribut sabun mandi cair tersebut.  

 

Kata Kunci : Sikap Membeli Sabun Mandi, Keyakinan dan Evaluasi Konsumen  

 
 

Latar Belakang Penelitian 
Setiap orang dituntut untuk tetap arif 

dalam mengatur biaya hidup secara 

keseluruhan. Berusaha tetap bersih dan sehat 

adalah termasuk dalam kategori ini. Salah satu 

upaya untuk menjaga tetap bersih dan sehat 

adalah membersihkan seluruh anggota badan 

(mandi) secara teratur. Kenyataan sehari-hari 

memperlihatkan bahwa kebutuhan mandi 

memakai sabun mandi adalah ciri manusia 

modern. Semakin tinggi tingkat pendidikan, 

yang biasanya diikuti dengan semakin tinggi 

tingkat kesadaran akan kebersihan dan pada 

akhirnya semakin tinggi pula tuntutan 

kebutuhan masyarakat terhadap sabun mandi.  

Meningkatnya permintaan masyarakat 

sebagai konsumen sabun mandi menyebabkan  

sabun mandi adalah salah satu bisnis yang 

sangat menguntungkan. Hal inilah yang 

menyebabkan industri sabun mandi tumbuh 

subur di Indonesia, dimana pada tahun 2000 

tercatat telah ada 82 (delapan puluh dua) 

perusahaan pembuat sabun mandi 

(Swasembada, September 2000). Sabun mandi 

sebagai alat pembersih yang sekaligus 

memperindah kulit, banyak beredar di pasar 

dengan berbagai ragam merek. Hal ini dapat 

menyebabkan tingkat  persaingan  yang ketat 

baik menyangkut merek maupun produk. Untuk itu 

perlu dilakukan inovasi baik dalam hal promosi, 

reformasi produk maupun merek. Di lain pihak  

konsumen lebih bebas memilih merek atau produk 

yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, 

namun kebebasan ini dapat menyebabkan sikap 

konsumen yang positif dan negatif terhadap produk 

yang ditawarkan oleh produsen. 

Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan sabun 

mandi berdampak luas pada peningkatan kualitas 

produk yang dihasilkan. Dalam industri sabun mandi 

dikenal ada dua jenis, yaitu sabun mandi biasa dan 

sabun mandi kesehatan. Dari sisi jenis produk sabun 

mandi biasa mendominasi produksi nasional dan 

sisanya adalah jenis sabun kesehatan. Selain itu, 

pengembangan produk sabun mandi juga dapat 

dilihat dari adanya sabun mandi cair dan sabun mandi 

batangan. Hingga saat ini sabun mandi cair menjadi 

pilihan bagi banyak konsumen.  

Di Kota Banda Aceh kehadiran sabun mandi cair 

mendapat tempat tersendiri di hati konsumennya. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada beberapa 

swalayan di Kota Banda Aceh diketahui bahwa sabun 

mandi cair yang menjadi pilihan masyarakat terdiri 

dari tiga merek yaitu sabun mandi Lux, Biore dan 

Lifebouy. Kenyataan menunjukkan sikap konsumen 

dalam membeli ketiga merek sabun mandi cair 

tersebut pada awalnya relatif berbeda. Hal ini dapat 
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dimaklumi karena produk sabun mandi cair 

pertama “dirintis” oleh Biore. Sehingga pada 

akhirnya masyarakat lebih mengenal sabun 

mandi cair biore bila dibandingkan dengan 

sabun mandi cair Lux dan Lifebouy. Namun 

dalam perkembangannya Lux dan Lifebouy 

juga memproduksikan produk sejenis sehingga 

masyarakat sebagai konsumen sabun mandi 

cair tidak hanya dapat memilih merek Biore 

ketika membutuhkan sabun mandi cair, akan 

tetapi juga dapat memilih sabun mandi cair 

Lux dan Lifebouy. 

Adanya perbedaan sikap konsumen dalam 

membeli produk sabun mandi cair terutama 

Lux, Biore dan Lifebouy dapat dilihat dari 

konfigurasi pasar sabun mandi tersebut. Data 

riset Mars tahun 2000 (Manopol, 2001) 

menunjukkan konfigurasi pasar sabun cair 

adalah Lux cair sebesar 32,9%, Biore 29,95%, 

Lifebuoy cair 19,17%, sedangkan sisanya 

adalah produk sabun cair pendatang baru 

seperti Nuvo cair, Pucelle, Gatsby dan merek 

lainnya. 

Seperti dijelaskan sebelumnya, keberadaan 

produk sabun mandi cair Lux, Biore dan 

Lifebuoy di Kota Banda Aceh mendapat 

tempat di hati masyarakat. Hal ini terlihat dari 

perilaku masyarakat sebagai konsumen sabun 

mandi. Berdasarkan hasil pengamatan di 

beberapa toko swalayan di Kota Banda Aceh, 

diketahui bahwa minat masyarakat untuk 

mengkonsumsi sabun mandi cair relatif tinggi, 

terutama untuk ketiga merek tersebut (Lux, 

Biore dan Lifebuoy). Hasil survey peneliti 

pada beberapa swalayan di Kota Banda Aceh 

menunjukkan bahwa pangsa pasar sabun 

mandi cair relatif besar. Hal ini ditandai 

dengan adanya perilaku sebagian konsumen 

yang sudah mulai beralih ke sabun mandi cair. 

Perakiraan pangsa pasar sabun mandi cair di 

Kota Banda Aceh sebesar 25,2% untuk sabun 

Lux cair, 35,75% untuk Biore dan sebesar 

15,75% untuk Lifebuoy cair. Sisanya adalah 

produk sabun cair merek lain seperti Nuvo cair 

dan merek lainnya. 

Keinginan masyarakat untuk membeli 

produk sabun mandi cair tentunya tidak 

terlepas keyakinan mereka terhadap produk 

dan hasil evaluasi yang mereka lakukan 

terhadap informasi yang mereka peroleh 

berkaitan dengan atribut produk sabun mandi 

cair. Apalagi hingga saat ini terdapat banyak 

media yang memberikan informasi mengenai 

sabun mandi cair, baik dalam bentuk majalah, 

radio maupun televisi. Selain itu, keberadaan 

media internet juga sering menampilkan 

informasi-informasi yang berkaitan dengan sabun 

mandi cair. Apalagi informasi yang diterima 

konsumen bersifat argumentatif dan persuasif 

sehingga membentuk keyakinan konsumen terhadap 

informasi tersebut. 

Konsumen sabun mandi cair tentunya juga 

melakukan evaluasi terhadap atribut-atribut sabun 

mandi cair yang sudah mereka konsumsi. Maksudnya 

apakah kenyataan yang mereka rasakan setelah 

mengkonsumsi sabun mandi cair merek tertentu sama 

atau berbeda dengan apa yang mereka yakini, seperti 

kemampuan produk dalam membersihkan dan 

menjaga kesehatan kulit dan manfaat lainnya sesuai 

dengan informasi yang mereka terima. Konsumen 

yang merasakan adanya manfaat besar dari 

penggunaan produk sabun mandi cair merek tertentu, 

tentunya akan cenderung memiliki sikap untuk selalu 

mengkonsumsi produk tersebut di masa mendatang. 

Karena itu, baik buruknya hasil evaluasi konsumen 

terhadap produk sabun mandi cair dapat 

mempengaruhi sikap untuk membeli produk tersebut.  

Fenomena yang berkaitan dengan keyakinan 

konsumen terhadap produk sabun mandi cair Lux, 

Biore dan Lifebuoy di Kota Banda Aceh 

mengindikasikan bahwa mereka memiliki keyakinan 

yang berbeda terhadap manfaat dari sabun mandi 

tersebut. Hal ini tentunya tidak terlepas dari 

informasi yang mereka terima tentang segala hal 

yang berkaitan dengan atribut masing-masing 

produk. Selain itu, hasil evaluasi konsumen terhadap 

produk sabun mandi cair juga relatif berbeda. Ada 

diantara konsumen yang lebih suka menggunakan 

sabun mandi cair lux karena tertarik dengan aroma 

produk tersebut. Disisi lain juga ada diantara 

konsumen yang menyatakan, sabun mandi cair juga 

selain menjamin kebersihan kulit juga dapat sebagai 

pengganti deodoran dan menghilangkan bau badan. 

Sikap konsumen dalam membeli produk sabun 

mandi cair juga relatif berbeda. Indikasi tersebut 

secara nyata dapat dilihat dari adanya perbedaan 

jumlah penjualan produk sabun mandi cair pada 

beberapa swalayan di Kota Banda Aceh. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berdasarkan 

hasil wawancara dengan beberapa orang 

pemilik/pengelola swalayan diketahui bahwa sabun 

mandi cair Biore lebih diminati oleh konsumen bila 

dibandingkan dengan sabun Lux cair dan Lifebouy 

cair. Di antara ketiga jenis sabun mandi cair tersebut, 

Lifebouy cair justru berada pada urutan ketiga setelah 

Lux cair di urutan kedua. Tingginya permintaan 

konsumen terhadap sabun mandi cair Biore 

mengindikasikan bahwa konsumen memiliki sikap 

yang lebih baik terhadap produk tersebut. Kajian ini 

menganalisis keyakinan dan evaluasi konsumen serta 

pegnaruhnya terhadap sikap konsumen untuk 
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membeli sabun cair Lux, Biore dan Lifebuoy 

di Banda Aceh. 

 

Sikap Konsumen 

Sikap disebut juga sebagai konsep yang 

paling khusus dan sangat dibutuhkan dalam 

psikologis sosial kontemporer. Sikap juga 

merupakan salah satu konsep yang paling 

penting yang digunakan pemasar untuk 

memahami konsumen. Thustone yang dikutip 

oleh Setiadi (2008:214) melihat sikap sebagai 

salah satu konsep yang cukup sederhana yaitu 

jumlah pengaruh yang dimiliki seseorang atas 

atau menentang suatu objek. Sikap juga dapat 

didefinisikan sebagai suatu mental dan syaraf 

yang berhubungan dengan kesiapan untuk 

menangapi, diorganisasi melalui pengalaman 

dan memiliki pengaruh yang mengarahkan dan 

atau dinamis terhadap perilaku (Alport, dalam 

Setiadi, 2008:214). 

Mowen (2002:319) menyatakan, kata 

“sikap” berasal dari bahasa latin “aptus” yang 

berarti “kecocokan” atau “kesesuaian”. Secara 

lebih umum sikap (attitude) didefinisikan 

sebagai afeksi atau perasaaan untuk atau 

terhadap sebuah rangsangan”. Penggunaan 

kata sikap yang mengacu pada afeksi atau 

reaksi evaluatif umum merupakan hal yang 

biasa diantara para peneliti perilaku konsumen 

saat ini. 

Dalam konteks perilaku konsumen, 

Schiffman dan Kanuk (2007:222) menyatakan, 

“sikap adalah kecenderungan yang dipelajari 

dalam berperilaku dengan cara menyenangkan 

atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek 

tertentu. Setiap bagian dari definisi tersebut 

menjelaskan sikap yang penting dan sangat 

diperlukan untuk memahami peran sikap 

dalam perilaku konsumen”. Sikap atau attitude 

adalah suatu konsep paling penting dalam 

psikologi sosial. Pembahasan yang berkaitan 

dengan psikologi (sosial) hampir selalu 

menyertakan unsur sikap baik sikap individu 

maupun sikap kelompok sebagai salah satu 

bagian pembahasannya. Banyak kajian 

dilakukan untuk merumuskan pengertian sikap, 

proses terbentuknya sikap, maupun proses 

perubahannya. 

Sedangkan Azwar (2005:5) menyatakan, 

“sikap adalah suatu bentuk evaluasi dan reaksi 

perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu 

objek adalah perasaan mendukung atau 

memihak (favorable) maupun perasaan tidak 

mendukung atau tidak memihak (unfavorable) 

pada objek tersebut”. Sikap (attitude), adalah 

evaluasi positif-negatif-ambivalen individu 

terhadap objek, peristiwa, orang, atau ide tertentu. 

Sikap merupakan perasaan, keyakinan, dan 

kecenderungan perilaku yang relatif menetap. Unsur-

unsur sikap meliputi kognisi, afeksi, dan 

kecenderungan bertindak (Syamsu, 2002:125).  

Pendapat lain dikemukakan oleh Notoatmodjo 

(2003:118) yang menyatakan  “sikap merupakan 

reaksi atau respon seorang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap merupakan 

kesiapan dan kesediaan untuk bertindak”. 

Menurutnya, sikap memiliki 3 komponen pokok, 

yaitu 1) keinginan, ide dan konsep terhadap suatu 

objek, 2) kehidupan emosional atau evaluasi 

emosional terhadap suatu objek, dan 3) 

kecenderungan bertindak.  

Sikap juga dapat didefinisikan sebagai 

kecenderungan untuk berespon baik secara positif 

maupun negatif terhadap orang, objek dan situasi 

tertentu saja yang meliputi perasaan atau pandangan. 

Dengan berbeda pengetahuan, dalam sikap  

terkandung suatu penilaian emosional yang dapat 

berupa suka, tidak suka, senang, sedih, benci, dan 

sebagainya (Soeleman, 2005:115). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sarwono (2004:97) yang 

menyatakan menyatakan, “secara umum sikap dapat 

dirumuskan sebagai kecenderungan untuk berespon 

(secara positif dan negatif) terhadap orang, objek atau 

situasi tertentu”.  

 

Pengukuran Sikap dan Perilaku Konsumen 

Azwar (2002:123) menyatakan, seseorang tidak 

dilahirkan dengan sikap dan pandangannya, 

melainkan sikap tersebut terbentuk sepanjang 

perkembangannya. Dimana dalam interaksi 

sosialnya, individu bereaksi membentuk pola sikap 

tertentu terhadap bebagai objek psikologis yang 

dihadapinya. Sumber pembentuk sikap ada empat, 

yakni pengalaman pribadi, interaksi dengan orang 

lain atau kelompok, pengaruh media masa dan 

pengaruh dari figur yang dianggap penting. Tradisi, 

kebiasaan, kebudayaan dan tingkat pendidikan ikut 

mempengaruhi pembentukan sikap.  

Azwar (2002:175) menyimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap 

adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain 

yang dianggap penting, media masa, institusi atau 

lembaga pendidikan serta faktor emosi dalam diri 

individu.  

Sikap ternyata dapat berubah dan berkembang 

karena hasil dari proses belajar, proses sosialisasi, 

arus informasi, pengaruh kebudayaan dan adanya 

pengalaman-pengalaman baru yang dialami individu 

(Davidoff, 2001:194). Proses belajar yang dilalui 

oleh seseorang akan dapat membuat orang tersebut 

lebih matang dalam menentukan sikap terhadap suatu 

objek. Sedangkan proses sosialisasi sebenarnya 
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berhubungan dengan kelengkapan informasi 

yang diperlukan sebagai dasar untuk 

menentukan sikap. Pengambilan sikap 

terhadap suatu objek harus didasarkan pada 

kelengkapan informasi mengenai suatu objek, 

sehingga dapat memperkecil terjadinya 

kesalahan dalam bersikap. 

Budaya juga akan dapat menentukan sikap 

seseorang. Hal ini disebabkan faktor budaya 

pada dasarnya bersumber dari kebiasaan atau 

nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh 

sekelompok masyarakat. Budaya Islami 

misalnya yang senantiasa mendasarkan 

konsep-konsep sikap pada ajaran-ajaran 

agama, akan cenderung menuntun seseorang 

untuk bersikap sesuai dengan budaya islam 

yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. 

Selanjutnya pengalaman akan dapat 

memberikan pilihan kepada seseorang individu 

untuk menentukan sikap terbaik terhadap suatu 

objek. Dengan adanya pengalaman, seseorang 

akan dapat mengetahui mana diantara alternatif 

sikap yang dinilai dapat memberikan 

kemudahan dan keuntungan baginya. Pada 

umumnya setiap orang tidak ingin mengulangi 

kesalahan yang sama dalam bersikap. 

Selanjutnya, sikap juga dapat dipengaruhi 

oleh karakteristik seseorang, termasuk 

karakteristik sosial demografis. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Simamora (2004:188) 

menyatakan, karakteristik seseorang 

mempengaruhi pembentukan sikap karena 

memiliki cara dan kemampuan yang berbeda 

dalam membentuk persepsi. Informasi apa 

yang diinginkan, bagaimana 

menginterpretasikan informasi tersebut dan 

informasi apa yang diingat, tergantung dari 

karakteristik individu, seperti tingkat 

pendidikan, umur, jenis kelamin, keperibadian 

dan lain-lain. 

Schiffman dan Kanuk (2007:222) 

menyatakan, para peneliti konsumen menilai 

sikap dengan mengajukan pertanyaan atau 

mengambil berbagai kesimpulan dari perilaku. 

Konsep dasar yang digunakan dalam 

pengukuran bermula dari adanya inisiator yaitu 

orang yang pertama kali mengusulkan gagasan 

untuk membeli suatu produk atau jasa. Insiator 

berbentuk stimulasi yang menimbulkan sikap 

pada konsumen. Dari sikap tersebut terbentuk 

tiga respon yaitu afektif, kognitif atau 

behavior. Dari konsep pengukuran akan 

didapatkan model pengukuran sikap 

konsumen. 
 

 

Gambar 1 

Multiattribut Attitude Model dari Fishbein 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Umar (2002:213) menyatakan, model 

pengukuran sikap konsumen tersebut digunakan 

dengan asumsi bahwa setiap atribut produk memiliki 

penilaian keyakinan dan evaluasi yang berbeda dalam 

pandangan konsumen, setelah memperoleh nilai 

keyakinan dan nilai evaluasi dari konsumen melalui 

angket, maka dilakukan pengukuran setiap konsumen 

terhadap produk dan mengalikan nilai keyakinan 

dengan evaluasi untuk memperoleh sikap konsumen 

terhadap suatu produk. Sedangkan untuk menentukan 

skala kinerja sikap konsumen terhadap produk berada 

pada skala berapa, akan diukur berdasarkan skala 

sikap maksimum dan minimum yaitu mengalikan 

nilai keyakinan ideal dengan tingkat evaluasi. 

Pengukuran sikap konsumen yang dihasilkan 

terhadap suatu produk dapat bersifat positif atau 

negatif. Karena hal tersebut tergantung pada 

penilaian konsumen terhadap tiap atribut yang ada 

pada produk dan juga penilaian konsumen terhadap 

tingkat keyakinan dan tingkat evaluasi dari tiap 

atribut produk tersebut. Untuk melakukan 

pengukuran perilaku konsumen maka diperlukan 

adanya faktor sikap konsumen dan norma subyektif. 

Oleh karena itu terlebih dahulu harus dilakukan 

pengukuran terhadap norma subyektif. Norma 

subyektif merupakan faktor pendorong dalam 

berperilaku, yang terbentuk dari adanya keyakinan 

normatif dan motivasi untuk melakukan suatu 

tindakan. 

 

Sikap Konsumen Dalam Membeli Produk 

Sikap dapat dimaknai sebagai mempelajari 

kecenderungan memberikan tanggapan terhadap 

suatu objek baik disenangi ataupun tidak disenangi 

secara konsisten. Jika dianalogikan dengan sikap 

konsumen untuk membeli suatu produk, dapat 

dijelaskan bahwa sikap untuk membeli yaitu 

mempelajari kecenderungan konsumen untuk 

mengevaluasi suatu produk dengan merek tertentu 

baik disenangi atau pun tidak disenangi secara 

konsisten (Setiadi, 2008:214). 

Sikap konsumen untuk membeli suatu 

produk dapat diartikan sebagai kecenderungan 

mereka untuk mengevaluasi produk dengan merek 

Keyakinan akan 

Atribut Perilaku 

tertentu (bi) 

Sikap terhadap  

perilaku (Ao) 





n

i

eibiAo
1

))((  

Evaluasi tentang 

Konsekuensi  (ei) 



Keyakinan dan Evaluasi Konsumen Terhadap Sikap Membeli Sabun Cair  

Lux, Biore dan Lifebuoy di Banda Aceh  

                                                                                                                        Sulaiman M. Ali, SE, MM, Ph.D 

 163 

tertentu baik disenangi atau pun tidak 

disenangi. Sikap yang dimaksudkan tercermin 

dari penilaian konsumen apakah suatu produk 

penting atau tidak penting, bermanfaat atau 

tidak bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan 

mereka, perasaan suka atau tidak suka terhadap 

produk dan indikator lainnya yang dapat 

mencerminkan sikap termasuk harapan 

konsumen akan terpenuhinya kebutuhan dari 

penggunaan produk. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Albari (2007) yang menyatakan sikap 

konsumen untuk membeli suatu terhadap 

produk (merek tertentu) berupa pernyataan 

konsumen yang mengharapkan suatu 

produk/merek untuk bisa memenuhi 

kebutuhannya, serta diukur dengan dimensi 

tunggal tentang manfaat produk/merek atau 

banyak dimensi tentang manfaat yang relatif 

penting, tingkatan harapan konsumen terhadap 

suatu merek untuk memuaskan kebutuhan 

khusus mereka; preferensi konsumen pada 

merek, evaluasi arti dan atribut produk/merek, 

keseluruhan yang berhubungan dengan merek; 

dan perasaan suka atau tidak suka pada merek. 

 

Keyakinan Konsumen 

Costabile yang dikutip oleh Ferrinadewi 

dan Djati (2004) mendefinisikan keyakinan 

sebagai persepsi terhadap kehandalan dari 

sudut pandang pelanggan didasarkan pada 

pengalaman, atau mengarah pada tahapan 

transaksi atau interaksi yang dicirikan oleh 

terpenuhinya harapan kinerja produk dan 

tercapainya kepuasan. Sedangkan Yousafzai et 

al., (2003) menyatakan, keyakinan merupakan 

pondasi dari bisnis. Suatu transaksi bisnis 

antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila 

masing-masing saling mempercayai.  

Baloglu yang dikutip oleh Susan (2005) 

menyatakan, keyakinan didefinisikan sebagai 

dimensi hubungan bisnis yang menentukan 

tingkat dimana orang merasa dapat bergantung 

pada integritas janji yang ditawarkan oleh 

orang lain. Hal ini secara mendasar merupakan 

keyakinan bahwa seseorang akan memberikan 

apa yang dijanjikan. Pendapat lain tentang 

keyakinan dikemukakan oleh Blackston seperti 

dikutip oleh Ferrinadewi (2004) menyatakan 

bahwa keyakinan adalah salah satu komponen 

dari keberadaan hubungan pelanggan dengan 

merek. Keyakinan terbentuk dari kepuasan 

pelanggan yang kemudian menjadi indikasi 

awal terbentuknya kesetiaan pelanggan.  

Dikaitkan dengan keyakinan konsumen, 

Mowen dan Minor (2002:312) yang 

menyatakan bahwa keyakinan konsumen 

adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh 

konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat 

konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. 

Keyakinan konsumen terhadap suatu objek atau 

atribut suatu produk sama dengan kepercayaan 

terhadap objek atau atribut produk tersebut. Seperti 

dikemukakan oleh Yousafzai et al. (2003) 

kepercayaan adalah keyakinan bahwa kata atau janji 

seseorang dapat dipercaya dan seseorang akan 

memenuhi kewajibannya dalam sebuah hubungan 

pertukaran.  

Keyakinan pada dasarnya berhubungan dengan 

perasaan seseorang terhadap suatu objek yang 

didasarkan pada berbagai pertimbangan. Keyakinan 

terkait dengan rasa percaya atau tidak percaya dalam 

diri seseorang terhadap apa yang ditawarkan oleh 

orang lain, karena itu keyakinan juga berhubungan 

dengan perasaan yakin atau tidak yakin yang dimiliki 

oleh seseorang terhadap apa yang dijanjikan oleh 

orang lain. 

Mowen dan Minor (2002:312) menyatakan, 

seseorang membentuk tiga jenis keyakinan yang 

meliputi: keyakinan atribut-objek (object-atribute 

beliefs), keyakinan manfaat-atribut (attribute-benefit 

beliefs), dan keyakinan manfaat-objek (object-benefit 

beliefs). 

1. Keyakinan atribut-objek 

Pengetahuan tentang sebuah objek memiliki 

atribut khusus disebut kepercayaan atribut-objek. 

Kepercayaan atribut objek menghubungkan 

sebuah atribut dengan objek, seperti seseorang, 

barang atau jasa. 

2. Keyakinan manfaat-atribut 

Seseorang mencari produk dan jasa yang akan 

menyelesaikan masalah-masalah mereka dan 

memenuhi kebutuhan mereka, dengan kata lain, 

memiliki atribut yang akan memberikan manfaat 

yang dapat dikenal. Hubungan antara atribut dan 

manfaat ini menggambarkan jenis kepercayaan 

kedua yang disebut kepercayaan atribut-manfaat. 

Keyakinan atribut manfaat merupakan persepsi 

konsumen tentang seberapa jauh sebuah atribut 

tertentu menghasilkan atau memberikan manfaat 

tertentu.  

3. Keyakinan manfaat-objek. 

Jenis keyakinan ketiga dibentuk dengan 

menghubungkan objek dengan manfaatnya. 

Kepercayaan objek manfaat merupakan persepsi 

konsumen tentang seberapa jauh produk, orang 

atau jasa tertentu memberikan manfaat tertentu. 

Keyakinan konsumen terhadap suatu poduk 

beserta atribut produk tersebut, dapat diukur 

berdasarkan tiga jenis keyakinan yang meliputi: 

keyakinan atribut-objek, keyakinan manfaat-atribut, 

dan keyakinan manfaat-objek. Hal ini berarti bahwa 

pengukuran keyakinan konsumen yang dalam hal ini 
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pengukuran keyakinan konsumen terhadap 

sabun mandi cair dapat mengacu pada tiga 

jenis keyakinan tersebut. 

Menurut Christopher yang dikutip oleh 

Albari (2007) menyatakan bahwa keyakinan 

konsumen ditunjukkan oleh tingkat keyakinan 

mereka tentang evaluasinya terhadap produk; 

bertambahnya keyakinan pembeli akan 

meningkatkan kemungkinan pembelian dan 

mengurangi keraguan yang menimbulkan 

ketidakpastian. Sedangkan menurut Howard 

yang dikutip oleh Albari (2007) menyatakan 

bahwa keyakinan konsumen juga dapat diukur 

melalui tingkat kepastian konsumen dari 

evaluasi keputusan mereka terhadap kebaikan 

atau kemanfaatan merek.  

 

Evaluasi Konsumen Terhadap Produk 

Umumnya konsumen melakukan evaluasi 

terhadap setiap produk/merek yang akan 

mereka beli. Evaluasi konsumen pada dasarnya 

merupakan penilaian yang mereka berikan 

terhadap suatu produk/merek yang didasarkan 

pada informasi yang mereka peroleh mengenai 

produk/merek tersebut. Tindakan evaluasi 

terhadap produk/merek tidak hanya merupakan 

bagian dari proses pengambilan keputusan, 

akan tetapi juga sebagai dasar pembentukan 

sikap konsumen terhadap produk/merek 

(Schiffman dan Kanuk, 2007:230).  

Evaluasi konsumen terhadap suatu 

produk/merek juga akan menentukan 

kepercayaan mereka terhadap produk/merek 

tersebut. Karena kepercayaan adalah semua 

pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan 

semua kesimpulan yang dibuat konsumen 

tentang objek, atribut dan manfaat. Objek 

dapat berupa produk, orang, perusahaan dan 

segala sesuatu dimana seseorang memiliki 

kepercayaan dan sikap (Mowen dan Minor, 

2002:198).  

 

Atribut Produk Sebagai Basis Evaluasi 

Terhadap Produk 

Atribut produk adalah karakteristik atau 

fitur yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki 

oleh objek. Atribut suatu produk terdiri dari 

atribut intrinsik dan atribut ekstrinsik. Mowen 

dan Minor (2002:199) menyatakan, atribut 

intrinsik adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan sifat aktual produk, 

sedangkan atribut ekstrinsik adalah segala 

sesuatu yang diperoleh dari aspek eksternal 

produk, seperti nama merek, kemasan, dan 

label.  

Atribut sangat berbeda dalam hal kepentingannya 

bagi para konsumen. Pentingnya atribut didefinisikan 

sebagai penilaian umum seseorang terhadap 

signifikansi atribut atas produk atau jasa jenis 

tertentu. Pentingnya atribut secara langsung 

dipengaruhi oleh perhatian dan evaluasi konsumen 

terhadap atribut spesifik. Jadi, semakin besar 

perhatian dan semakin tinggi kecenderungan evaluasi 

yang diarahkan pada atribut, semakin penting atribut 

itu. 

Menurut Gitosudarmo (2002:144) atribut produk 

adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat 

produk yang menjamin agar produk tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan 

oleh pembeli. Apabila suatu produk memiliki atribut 

atau sifat-sifat yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh pembelianya, maka produk tersebut 

akan dianggap dapat menimbulkan kepuasan 

konsumen. Atribut dapat berupa sesuatu yang 

berwujud atau tangible maupun sesuatu yang tidak 

berwujud atau intangible. 

Atribut produk/merek merupakan dasar 

pertimbangan penting bagi setiap konsumen dalam 

melakukan evaluasi terhadap produk/ merek. Atribut 

produk yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah atribut produk sabun mandi cair merek Lux, 

Biore dan Lifebuoy. 

 

Hasil Penelitian Sebelumnya 

Albari dan Liriswati (2004) mengadakan 

penelitian dengan judul Analisis Minat Beli 

Konsumen Sabun Cair Lux, Biore dan Lifebuoy di 

Kotamadya Yogyakarta Ditinjau dari Pengaruhnya 

Sikapnya Setelah Melihat Iklan di Televisi dan 

Norma Subjektif. Penelitian tersebut menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Faktor keyakinan normatif konsumen pada 

semua referennya mempunyai pengaruh positif 

terhadap norma subjektif konsumen, kecuali pada 

sabun Biore untuk referen dokter kulit.  

2. Faktor motivasi konsumen mengikuti referen 

menunjukkan hasil yang saling berbeda untuk 

ketiga merek sabun mandi cair yang ada. Norma 

subjektif konsumen sabun mandi Lux 

dipengaruhi secara positif oleh motivasi 

konsumen mengikuti semua referen, sabun Biore 

hanya oleh referen teman dekat dan rekan kerja, 

sedangkan pada sabun Lifebuoy semua referen 

tidak berpengaruh positif memotivasi konsumen 

dalam membentuk norma subjektif. 

3. Umumnya faktor keyakinan normatif mampu 

memberikan proporsi yang lebih besar dalam 

menjelaskan norma subjektif konsumen 

dibandingkan dengan faktor motivasi konsumen 

mengikuti referen, kecuali terjadi hal yang 

sebaliknya khusus untuk referen rekan kerja pada 
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sabun cair merek Lux. Dengan kata lain 

secara umum faktor keyakinan normatif 

cenderung mempunyai arah yang sama 

dengan norma subjektif konsumen 

dibandingkan dengan faktor motivasi 

konsumen mengikuti referen. Meskipun 

demikian, untuk sabun cair merek Lux dan 

Biore proporsi yang jauh lebih besar dalam 

menjelaskan norma subjektif konsuen 

dapat diperoleh jika keyakinan normatif 

dipadukan dengan motivasi konsumen 

mengikuti referen. 

Muka, Putera dan Diputra (2006) 

mengadakan penelitian yang berjudul Analisis 

Sikap dan Perilaku Konsumen Dalam Memilih 

Rumah Sederhana Sehat (RSH) Pada PT Bali 

Karisma Pratama Kabupaten Badung Bali. 

Penelitian tersebut menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Sikap konsumen dalam memilih rumah 

adalah termasuk katagori baik. Dari 

indikator didapat bahwa lokasi perumahan, 

bentuk dan type rumah, luas tanah, sistem 

pembayaran, fasilitas telepon, lingkungan 

perumahan, jalan perumahan, dan fasilitas 

sosial mendapat nilai baik artinya variabel 

tersebut ideal bagi konsumen. Sedangkan 

variabel kualitas rumah dan luas tanah 

mendapat nilai cukup baik artinya kualitas 

rumah perlu ditingkatkan sedangkan luas 

tanah perlu disesuaikan dengan peraturan 

yang disyaratkan yaitu Rumah Sederhana 

Sehat (RSH) luas tanah minimal 150 M2. 

2. Perilaku konsumen dalam memilih rumah 

adalah termasuk katagori baik. Hal ini 

menunjukkan tindakan konsumen dalam 

memilih rumah yang dipengaruhi norma 

subjektifnya belum mendapat penilaian 

yang ideal. 

3. Untuk mendapatkan nilai sikap dan 

perilaku yang ideal, perusahaan harus 

mengembangkan strategi pemasaran yaitu 

melakukan tindakan perbaikan dan 

mengevaluasi hasil, sehingga tercapainya 

kepuasan konsumen. 

 

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan 

Hipotesis 

Paradigma penelitian merupakan 

keterkaitan antara variabel atau konsep dalam 

suatu penelitian. Sesuai dengan topik 

penelitian yaitu pengaruh keyakinan konsumen 

dan evaluasi terhadap sikap konsumen untuk 

membeli sabun cair Lux, Biore dan Lifebuoy 

di Kota Banda Aceh, maka dapat dipahami 

bahwa keyakinan konsumen dan evaluasi 

konsumen merupakan variabel independen atau 

variabel bebas. Sedangkan sikap konsumen untuk 

membeli produk sabun cair Lux, Biore dan Lifebuoy 

merupakan variabel dependen atau variabel terikat.  

Keterkaitan keyakinan dan evaluasi terhadap 

suatu produk dengan sikap konsumen dalam membeli 

secara implisit dinyatakan oleh Kotler (2000: 205) 

bahwa penilaian konsumen terhadap atribut produk 

tergantung pada pengetahuannya akan informasi 

tentang fungsi sebenarnya dari atribut produk 

tersebut, dengan demikian niat beli konsumen 

terhadap suatu produk secara tidak langsung 

dipengaruhi oleh pengetahuannya akan informasi 

atribut suatu produk. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, 

jelaslah terdapat kerangka berpikir logis dan teoritis 

mengenai adanya keterkaitan antara sikap konsumen 

dalam membeli produk yang dalam hal ini adalah 

sabun mandi cair Lux, Biore dan Lifebuoy dengan 

keyakinan dan evaluasi konsumen terhadap segala 

sesuatu yang berkaitan dengan produk sabun mandi 

cair tersebut. Karena itu paradigma atau hubungan 

antar konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

Gambar 2 

Paradigma atau Hubungan Antar Konsep  

Dalam Penelitian 

 

 
 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis 

penelitian ini adalah keyakinan dan evaluasi 

berpengaruh positif terhadap sikap konsumen untuk 

membeli sabun cair Lux, Biore dan Lifebuoy di 

Banda Aceh. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah seluruh konsumen 

sabun mandi cair Lux, Biore dan Lifebuoy yang ada 

di Kota Banda Aceh dan jumlahnya tidak diketahui 

secara pasti. Sehingga tidak diketahui probabilitas 

atau kemungkinan setiap anggota populasi untuk 

dijadika sampel penelitian (non probability 

sampling). Teknik non probablity sampling 

dimaksudkan adalah probabilitas anggota populasi 

untuk dijadikan sampel penelitian tidak dapat 

diketahui secara pasti. Karena itu sesuai dengan 
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kemampuan peneliti pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode quota sampling yaitu 

sebanyak 50 orang konsumen untuk masing-

masing jenis sabun mandi cair tersebut, 

sehingga jumlah sampel penelitian secara 

keseluruhan sebanyak 150 orang. Pada saat 

pengumpulan data ada kuesioner yang hilang 

dan rusak, sehingga sampel penelitian 

sebenarnya sebanyak 146 orang.  

 

Teknik Pengumpulan Data dan Skala 

Pengukuran 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengedarkan kuesioner yang berisi 

pernyataan/pernyataan yang berhubungan 

dengan kenyakinan konsumen, evaluasi dan 

sikap konsumen dalam membeli sabun mandi 

cair. Masing-masing pertanyaan/ pernyataan 

dijabarkan dalam bentuk pertanyaan/ 

pernyataan positif. Responden diminta untuk 

memilih alternatif pilihan jawaban yang 

disediakan untuk masing-masing pernyataan. 

Skala pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala Likert dengan 

interval 1-5. Penggunaan skala Likert 

dimaksudkan untuk memberikan skor atau 

bobot alternatif pilihan jawaban pada masing-

masing item pernyataan sesuai dengan dengan 

variabel terkait. Untuk pernyataan yang 

berhubungan dengan keyakinan konsumen 

misalnya, alternatif pilihan jawaban yang 

disediakan adalah tidak percaya diberikan skor 

1, kurang percaya diberikan skor 2, cukup 

percaya diberikan skor 3, percaya skor 4, dan 

sangat percaya skor 5. Sedangkan alternatif 

pilihan jawaban untuk pernyataan yang 

berhubungan dengan evaluasi konsumen dan 

sikap konsumen diberikan alternatif pilihan 

jawaban dalam bentuk tingkat kesetujuan, 

dimana tidak setuju = 1, kurang setuju = 2, 

cukup setuju = 3, setuju = 4 dan sangat setuju 

= 5.  

 

Peralatan Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu 

untuk mengetahui pengaruh keyakinan dan 

evaluasi dan terhadap sikap konsumen untuk 

membeli sabun cair Lux, Biore dan Lifebuoy 

di Kota Banda Aceh, maka dapat dipahami 

bahwa sikap konsumen dalam membeli sabun 

cair tersebut merupakan fungsi dari keyakinan 

konsumen dan evaluasi mereka terhadap 

atribut produk tersebut. Karena itu, peralatan 

analisis data yang digunakan adalah regresi 

linier berganda dengan dua variabel 

independen yang secara matematis dapat 

diformulasikan sebagai berikut. 

Y = a + b 1X1 + b 2X2 + e  

Dimana: 

 Y = Sikap konsumen untuk membeli 

produk. 

 a = Konstanta  

 X1 = Keyakinan konsumen 

 X2 = Evaluasi konsumen 

 b1 dan b2 =  Koefisien regresi X1 dan X2. 

 e = Error term 

Keeratan hubungan antara sikap konsumen 

untuk membeli produk sabun mandi cair dengan 

keyakinan dan evaluasi diuji menggunakan peralatan 

statistik koefisien korelasi (R). Selanjutnya untuk 

mengetahui besarnya pengaruh kedua variabel 

independen tersebut terhadap sikap konsumen dalam 

membeli produk sabun mandi digunakan koefisien 

determinasi (R
2
). 

 

Operasional Variabel 

Variabel yang dioperasionalkan dalam penelitian 

ini terdiri dari sikap untuk membeli sebagai variabel 

dependen (variabel terikat) dengan keyakinan dan 

evaluasi konsumen sebagai variabel independen 

(variabel bebas). Sikap untuk membeli didefinisikan 

sebagai kecenderungan konsumen untuk 

mengevaluasi suatu produk dengan merek tertentu 

baik disenangi atau pun tidak disenangi secara 

konsisten. Indikator yang digunakan meliputi (1) 

Penggunaan sabun mandi dapat memenuhi 

kebutuhan, (2) Sabun mandi dapat memberikan 

manfaat, (3) Penggunaan sabun mandi tertentu dapat 

memenuhi kepuasan konsumen, (4) Timbulnya rasa 

penting terhadap sabun mandi, (5) Rasa senang 

terhadap produk sabun mandi dan (6) Rasa suka tidak 

suka terhadap sabun mandi. 

Keyakinan konsumen didefinisikan sebagai 

semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan 

semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang 

objek, atribut, dan manfaatnya (Mowen dan Minor, 

2002:312). Pengukuran variabel tersebut didasarkan 

pada tingkat kepercayaan atau rasa percaya tidak 

percaya terhadap masing-masing atribut sabun 

mandi, meliputi sabun mandi dapat menghaluskan 

kulit, Membersihkan kulit, Penyehat kulit, 

Pengharum kulit, Meningkatkan percaya diri, Citra 

diri jadi baik, Ekonomi dipakai, Harga murah, Praktis 

dipakai, Praktis disimpan dan Awet. Selanjutnya 

evaluasi konsumen didasarkan pada kenyataan yang 

mereka rasakan berkaitan dengan apa yang mereka 

yakini sesuai dengan indikator variabel keyakinan. 

 

Uji Reliabilitas dan Validitas 

Keandalan (reliability) suatu pengukuran 

menunjukkan sejauhmana pengukuran tersebut tanpa 
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bias (bebas kesalahan-error free) dan karena 

itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas 

waktu dan lintas beragama item dalam 

instrumen. Dengan kata lain, keandalan suatu 

pengukuran merupakan indikasi mengenai 

stabilitas dan konsistensi dimana instrumen 

mengukur konsep dan membantu menilai 

“ketepatan” sebuah pengukuran (Sekaran, 

2006:40). Dalam penelitian ini, tolok ukur 

reliabilitas suatu kuesioner adalah nilai 

cronbach alpha yang diperoleh melalui 

perhitungan statistik. Malhotra (2005:268) 

menyatakan nilai cronbach alpha minimum 

yang dapat diterima adalah 0,60. Hal ini berarti 

suatu kuesioner dinyatakan handal apabila nilai 

cronbach alpha yang diperoleh berada di atas 

0,60. 

Suatu skala pengukuran disebut valid 

apabila ia melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Bila skala pengukuran tidak valid, 

maka ia tidak bermanfaat bagi peneliti karena 

tidak mengukur apa yang seharusnya  

dilakukan (Kuncoro, 2003:151).   Penentuan 

validitas dilakukan dengan mencari nilai 

korelasi skor masing-masing item dengan skor 

total item untuk setiap variabel. Kemudian 

nilai r hitung yang diperoleh dari korelasi 

tersebut dibandingkan dengan nilai r tabel pada 

tingkat keyakinan 95 persen, dengan ketentuan 

apabila nilai r hitung > r tabel maka item 

pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

Sebaliknya apabila nilai r hitung < r tabel 

maka item pernyataan tersebut tidak valid 

(Suliyanto, 2006:149). 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Sikap konsumen untuk membeli suatu 

produk dapat dipengaruhi oleh keyakinan/rasa 

percaya terhadap segala sesuatu yang berkaitan 

dengan produk (seperti manfaat dan lain 

sebagainya) serta hasil evaluasi mereka setelah 

mengkonsumsi produk tersebut. Karena itu, 

sikap konsumen untuk membeli sabun mandi 

cair Lux, Biore dan Lifebuoy tentunya juga 

dapat dikaitkan dengan keyakinan/rasa percaya 

mereka terhadap sabun mandi cair dan hasil 

evaluasi mereka setelah mengkonsumsi produk 

sabun mandi cair tersebut. Dengan kata lain, 

sikap konsumen untuk membeli produk sabun 

mandi cair Lux, Biore dan Lifebuoy dapat 

dilihat sebagai fungsi dari keyakinan dan 

evaluasi konsumen terhadap sabun mandi cair 

tersebut. 

Hasil pengolahan data menunjukkan keyakinan 

dan evaluasi konsumen berpengaruh positif terhadap 

sikap mereka untuk membeli sabun mandi cair di 

Kota Banda Aceh. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

koefisien regresi masing-masing variabel seperti 

ditunjukkan dalam Tabel 1. 
Tabel 1 

Bagian Output SPSS yang Memperlihatkan Nilai 

Koefisien Regresi Masing-masing Variabel Independen 

Coefficientsa

1.082 .246 4.391 .000

.328 .098 .357 3.357 .001 .280 3.577

.407 .104 .415 3.908 .000 .280 3.577

(Constant)

Key akinan konsumen

Ev aluasi konsumen

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent  Variable: Sikap untuk membelia. 

 
Sumber: Data Primer (Diolah), 2013. 

Persamaan regresi yang memperlihatkan sikap 

konsumen untuk membeli sabun mandi cair sebagai 

fungsi dari keyakinan dan evaluasi konsumen dapat 

diformukasikan dalam dalam persamaan di bawah 

ini. 

Y = 1,082 + 0,328X1 + 0,407X2 

Persamaan di atas memperlihatkan nilai koefisien 

regresi untuk variabel keyakinan konsumen (X1) 

sebesar 0,328. Hal ini dapat diartikan setiap kenaikan 

skor variabel keyakinan konsumen sebesar 1,00 pada 

satuan skala likert akan dapat meningkatkan skor 

sikap untuk membeli sabun mandi cair sebesar 0,328. 

Dengan kata lain setiap peningkatan skor keyakinan 

konsumen sebesar 1% akan dapat meningkatkan skor 

sikap untuk membeli sebesar 0,328%. Sehingga 

jelaslah bahwa semakin tinggi keyakinan konsumen 

terhadap produk sabun mandi cair merek tertentu, 

akan semakin baik pula sikap mereka untuk membeli 

produk tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

keyakinan konsumen berpengaruh positif terhadap 

sikap mereka untuk membeli produk sabun mandi 

cair. 

Nilai koefisien regresi variabel evaluasi 

konsumen (X2) menunjukkan angka sebesar 0,407. 

Secara statistik angka tersebut dapat diartikan bahwa 

setiap peningkatan skor variabel evaluasi konsumen 

sebesar 1,00 pada satuan skala likert, akan dapat 

meningkatkan sikap untuk membeli sabun mandi cair 

sebesar 0,407. Dengan kata lain, setiap peningkatan 

skor evaluasi konsumen sebesar 1% dapat 

meningkatkan skor sikap untuk membeli sabun 

mandi cair sebesar 0,407%. sehingga jelaslah bahwa 

evaluasi konsumen berpengaruh positif terhadap 

sikap mereka dalam membeli sabun mandi cair. 

Di antara kedua variabel independen, variabel 

yang paling dominan pengaruhnya terhadap sikap 

konsumen untuk membeli sabun mandi cair Lux, 

Biore dan Lifebuoy adalah evaluasi konsumen (X2) 

dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,407 lebih 
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Tabel 3 

Ringkasan Pengujian Hipotesis 

Bentuk Pengujian 

Nilai Statistik 

Keterangan F 

hitung 
Sig 

F 

tabel 

Pengujian secara 

simultan 
87,283 0,000 3,087 

Keyakinan dan evaluasi secara simultan  

berpengaruh signifikan (hipotesis Ha diterima, 

hipotesis Ho ditolak). 

Pengujian secara parsial T 

hitung 

 T 

tabel 

 

Keyakinan Konsumen 3,357 0,001 1,984 Keyakinan konsumen berpengaruh signifikan 

Evaluasi Konsumen 3,908 0,000 1,984 Evaluasi konsumen berpengaruh signifikan 

   Sumber: Data Primer (Diolah), 2013. 

 

besar bila dibandingkan dengan nilai koefisien 

regresi keyakinan konsumen (X1) sebesar 

0,328.  

Hubungan antara sikap konsumen untuk 

membeli sabun mandi cair dengan keyakinan 

dan evaluasi konsumen tergolong sangat erat. 

Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien 

korelasi (R) bernilai positif sebesar 0,743 

(berada pada interval 0,80-1,00; tolok ukur 

keeratan hubungan menurut Sugiyono, 2008). 

Selanjutnya besarnya pengaruh kedua variabel 

independen terhadap sikap konsumen untuk 

membeli sabun mandi cair dapat dilihat dari 

nilai koefisien determinasi (R
2
). Bagian output 

SPSS yang memperlihatkan nilai koefisien 

korelasi (R) dan nilai koefisien determinasi 

(R
2
) seperti terlihat dalam bagian output SPSS 

berikut. 
Tabel 2 

Bagian Output SPSS yang Memperlihatkan Nilai 

Koefisien Korelasi (R) dan Nilai Koefisien 

Determinasi (R
2
) 

Model Summaryb

.743a .551 .545 .24113 2.259

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), Evaluasi konsumen, Keyakinan konsumena. 

Dependent  Variable: Sikap untuk membelib. 

 
Sumber: Data Primer (Diolah), 2013. 

Berdasarkan bagian output SPSS di atas 

dapat dilihat nilai koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,551, dapat diartikan sebesar 55,1 

persen variasi yang terjadi pada variabel sikap 

konsumen untuk membeli sabun mandi cair 

dapat dijelaskan oleh dua variabel independen 

(keyakinan dan evaluasi konsumen). Sisanya 

sebesar 44,9 persen lagi (1-0,551) dijelaskan 

oleh variabel lain selain dua variabel tersebut. 

Dengan kata lain, sebesar 55,1 persen sikap 

konsumen untuk membeli sabun mandi cair 

dipengaruhi oleh keyakinan dan evaluasi mereka 

terhadap atribut produk tersebut. Sisanya sebesar 

49,1 persen lagi dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

variabel tersebut. Variabel dimaksud tentunya 

variabel-variabel yang secara teoritis dapat 

membentuk sikap terhadap produk termasuk 

didalamnya faktor pendapatan, pengalaman 

menggunakan produk lain dan lain sebagainya. 

 

Pembuktian Hipotesis 

Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai F 

hitung sebesar 87,283 dengan nilai sig sebesar 0,000. 

Nilai F tabel pada tingkat keyakinan 95 persen 

menunjukkan angka sebesar 3,087. Karena nilai F 

hitung > F tabel (87,283 > 3,087) dapat diartikan 

secara simultan kedua variabel independen 

(keyakinan dan evaluasi) berpengaruh positif dan 

terhadap sikap konsumen untuk membeli sabun cair 

Lux, Biore dan Lifebuoy di Banda Aceh, sehingga 

hipotesis Ha diterima dan sebaliknya hipotesis Ho 

ditolak. 

Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai t 

hitung sebesar 3,357 dengan nilai sig sebesar 0,001 

untuk variabel keyakinan konsumen(X1). Nilai t tabel 

pada tingkat keyakinan 95 persen menunjukkan 

angka sebesar 1,984. Dengan demikian dapat 

diartikan secara parsial, variabel evaluasi 

berpengaruh signifikan terhadap sikap konsumen 

untuk membeli sabun cair Lux, Biore dan Lifebuoy 

di Banda Aceh. Keyakinan atau rasa percaya 

konsumen terhadap atribut sabun mandi cair tersebut 

secara signifikan berpengaruh terhadap sikap mereka 

untuk melakukan pembelian sabun mandi cair. 

Selanjutnya nilai t hitung untuk variabel evaluasi 

konsumen (X2) menunjukkan angka sebesar 3,908 

dengan nilai sig sebesar 0,000, juga lebih besar bila 

dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat 

keyakinan 95 persen menunjukkan angka sebesar 

1,984. Dengan demikian dapat diartikan secara 

parsial evaluasi konsumen juga berpengaruh 

signifikan terhadap sikap mereka untuk melakukan 



Keyakinan dan Evaluasi Konsumen Terhadap Sikap Membeli Sabun Cair  

Lux, Biore dan Lifebuoy di Banda Aceh  

                                                                                                                        Sulaiman M. Ali, SE, MM, Ph.D 

 169 

pembelian sabun mandi cair. Semakin baik 

hasil evaluasi mereka terhadap atribut sabun 

mandi, akan semakin baik pula sikap mereka 

untuk membeli sabun mandi cair.  

Berdasarkan Tabel 3 di atas jelaslah baik 

secara simultan maupun parsial keyakinan dan 

evaluasi berpengaruh positif dan terhadap 

sikap konsumen untuk membeli sabun cair 

Lux, Biore dan Lifebuoy di Banda Aceh. 

Dengan demikian baik sikap konsumen untuk 

membeli sabun mandi cair tersebut sangat 

ditentukan oleh besar kecilnya keyakinan/rasa 

percaya terhadap atribut produk dan hasil 

evaluasi mereka terhadap atribut produk sabun 

mandi cair tersebut. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Keyakinan dan evaluasi konsumen 

berpengaruh positif dan terhadap sikap 

konsumen untuk membeli sabun cair Lux, 

Biore dan Lifebuoy di Banda Aceh. Di antara 

dua variabel tersebut, evaluasi konsumen 

memiliki pengaruh lebih dominan terhadap 

sikap mereka untuk membeli sabun mandi cair. 

Hubungan antara sikap konsumen untuk 

membeli sabun mandi cair Lux, Biore dan 

Lifebuoy dengan evaluasi dan keyakinan 

konsumen tergolong erat dengan nilai 

koefisien korelasi (R) sebesar 0,743. Sebesar 

55,1 persen sikap konsumen untuk membeli 

sabun mandi cair dipengaruhi oleh keyakinan 

dan evaluasi mereka terhadap atribut produk 

tersebut. Sisanya sebesar 49,1 persen lagi 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel 

tersebut. 

Hasil pengujian statistik menunjukkan 

nilai F hitung > F tabel, dan nilai t hitung > 

tabel. Dengan demikian dapat diartikan baik 

secara simultan maupun parsial keyakinan dan 

evaluasi berpengaruh positif dan terhadap 

sikap konsumen untuk membeli sabun cair 

Lux, Biore dan Lifebuoy di Banda Aceh. 

 

Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah 

dikemukakan, maka yang menjadi 

rekomendasi dan saran-saran penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya produsen sabun mandi cair Lux, 

Biore dan Lifebuoy mempertahan dan 

kalau bisa meningkatkan kualitas produk 

sabun mandi cair. Upaya untuk 

meningkatkan kualitas produk sabun 

mandi cair juga dapat dilakukan dengan 

meminta masukan dari konsumen. Hal ini berarti 

produsen sabun mandi cair tersebut juga dituntut 

untuk menyediakan instrumen bagi konsumen 

untuk dapat menyampaikan kritik dan sarannya 

berkaitan dengan kualitas sabun mandi.  

2. Sebaiknya produsen dan pemasar produk sabun 

mandi cair Lux, Biore dan Lifebuoy 

meningkatkan keyakinan konsumen terhadap 

produk tersebut. Upaya peningkatan keyakinan 

konsumen dapat dilakukan dengan 

menyampaikan informasi argumentatif dan 

persuasif kepada konsumen mengenai manfaat 

dan keunggulan produk sabun mandi cair 

tersebut. Upaya peningkatan keyakinan 

konsumen tentunya juga harus diikuti dengan 

perbaikan kualitas produk sabun mandi cair. 
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