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ABSTRAKSI 
       Kemasan bisa menjadi sarana komunikasi dalam menceritakan bagaimana figurnya 
dan bagaimana self-product yang tercermin didalamnya. Oleh karena itu, pemasar harus 
efektif dalam merancang atau mendesain kemasan produk dan menerapkan building 
block strategy untuk mengetengahkan bahwa fungsi kemasan tidak hanya berhenti dalam 
fungsi teknis saja. Sebab, kemasan bisa mempengaruhi sikap dan preferensi konsumen 
dalam memilih suatu produk, karena adanya kesesuaian antara karakteristik kemasan 
dengan karakteristik konsumen atau disebut kesesuaian kepribadian produk (product 
personality congruence). 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh product personality congruence 
terhadap preferensi konsumen, pengaruh product personality congruence terhadap sikap 
konsumen pada kemasan dan mengetahui seberapa besar pengaruh sikap konsumen pada 
kemasan terhadap preferensi konsumen dalam menentukan pilihan parfum merek X di 
Surabaya. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui eksperimen 
dengan menggunakan between subject untuk product personality congruence dan sikap 
konsumen pada kemasan, sedangkan within subject untuk memperoleh data preferensi 
konsumen. 
       Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada uji 
hipotesis dengan memakai teknik analisis regresi berganda pada tujuh pengujian hipotesis 
yang berbeda dengan menggunakan program SPSS 15.0. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa product personality congruence berpengaruh signifikan terhadap preferensi 
konsumen dan hipotesis diterima ditunjukkan pada pengujian keempat, pengujian 
keenam, dan pengujian ketujuh. Namun, pengujian pertama, pengujian kedua, pengujian 
ketiga, dan pengujian kelima menyatakan product personality congruence tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap preferensi konsumen dan hipotesis ditolak. Artinya, 
kedua kepribadian tersebut hanya akan saling tarik-menarik sesuai dengan hukum 
ketertarikan (human attraction) untuk saling berkesesuaian. 
       Sedangkan product personality congruence berpengaruh signifikan terhadap sikap 
pada kemasan yang ditunjukkan pada pengujian pertama, pengujian kedua, pengujian 
ketiga, pengujian keempat, pengujian kelima, pengujian hipotesis keenam, dan pengujian 
ketujuh. Untuk sikap pada kemasan terhadap preferensi konsumen, pada pengujian  
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pertama, pengujian kelima, dan pengujian  ketujuh menyatakan sikap konsumen 
berpengaruh signifikan terhadap preferensi konsumen dan hipotesis diterima. Pengujian 
hipotesis kedua, pada pengujian hipotesis ketiga, pada pengujian hipotesis keempat dan 
pada pengujian hipotesis keenam menyatakan sikap konsumen tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap preferensi konsumen dan hipotesis ditolak. 
 
Kata Kunci: product personality congruence, sikap pada kemasan, preferensi konsumen, 

parfum merek X. 
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