
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. LataI' Belakang Permasalahan 

Perkembangan dunia ilmu pengetalllJan dan tcknologi dewasa ini 

telah mengalami pcrkcmbangan yang pesat. Hal ini membawa dampak 

pada tuntutan kebutuhan serta keinginan konsumen, sebagai akibat dari 

arus infonnasi global, sehingga konsumen tahu lebih banyak mengcnai 

infonnasi produk-produk yang mercka butuhk811 melalui berbagai media 

clan cliclllkung olch distribusi yang semakin luas. Dampak lailll1ya 

konsumen menjadi lebill kritis d81l selektif tenfang produk-produk y81lg 

mereka butuhkan dan bagaimana produk-produk tersehut. memUaSk81l 

kebutuhan mereka. 

Banyaknya produk suhun di pasaran, baik dalam jumlall at.auplln 

jenisnya, menyebabkan pula adanya beragam pilihan bagi konsumen. 

Kondisi ini menyebabkan semakin tajamnya persaingan antar pelllsahaan 

y81lg sejenis. Agar perusahaan tidak kalah dengml pesaing-pesaingnya, 

maim syarat yang hams clipcnuhi olch SLJatu perusnhaan agar clapat sukscs 

dalam persaing811 adalall berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan 

dan mempertahankan pelanggan. Agar tujuan tersebut lcrcapai, maka 

setiap perllsahaan hmus belllpaya menghasilkan dan menyampaikan 

barang yang diinginkan konsumen dengan harga yang pantas (reasonable). 
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Konsumen akan memilih produk sesuai dengan selera dengan 

mempertimbangkan kualitas dan harga produk. Pengalarnan pembelian 

masa 1alu biasanya menjadi peltimbangan penting bagi konsumen untuk 

melakukan pembelian berikutnya. Konsumen yang puas cendcrung untuk 

melakukan pembelian ulang, juga bersedia menganjurkan pada lingkungan 

sekitamya untuk membeli produk yang sarna bila membutuhkannya, SeIta 

memiliki kepercayaal1 (tnls~) lIntuk selalll mernbeli pada masa yang akclII 

datang. 

Dengan demikian, setiap pemsahaan hams Illmnpll memlllwllli 

perjJaku konslIrnen pada pasar sasarannya , karcna kc\,lIIgslIllgan hjclllp 

pemsahaan tersebut sebagai orgamsasl yang bemsaha memenuhi 

kebutuhan dan keinginan para konsurnen sangat. tergantung pada perilaku 

konsumennya. Pemsahaan harns sclalu rnernonitor harapan konsumen 

untuk keperluan peningkatan kualitas produk. Dalarn hal ini yang perlll 

dilakukan oleh pemsahaan adalah mernperhatikan kebutuhan, sclera clan 

daya beli rnasyarakat selta rnengadakall kornunikasi dengan konsumen 

sehingga dapat mernaharni keinginan pasar. Melalui pemahaman perilaku 

konsumen, pihak manajemen pemsahaan dapal menyusun stralegi dan 

program pemasaran yang tepat dalam rangka memanfaatkan peluaIlg yang 

ada dan mengungguli para pesaingnya. 
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Berpijak pada uralan tersebut di atas maka perlu dilakukan 

penelitian mengenal tingkat harapan dan persepsl konsumen atas 

karakteristik produk suhlln, sehingga nantinya dapat dipakai sebagai 

informasi lIntllk pengembangan (peningkatan kualitas) prodllk suhull 

sesuai dengan selera konsumen serta strategi pemasaran, yang pada 

akhimya akan mampu meningkatkan volume pe~ual81mya. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasark811 kondisi yang telah dijelaskan diatas maka perumusan 

masalah yang diajukan dalarn penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apakah persepsi konsumen atas atribut-atribut produk suhun merek 

Matahari telah sesuai dengan atribut-atribut produk yang mereka 

harapan ? 

1.3. TUJuan Penelitlan 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dikemllkakan, maka tlljllan penelitian ini adalah untuk mengctahui apakah 

persepsi konsumen alas atribut-atribut prodllk suhlln merek Matahari 

telah sesllai dengan atribut-atribut produk yang mereka harapkan. 
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1.4. Manraat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat bagi peneliti 

Dengan melakukan penelitian 101 penulis clapat beJajar 

mengaplikasikan metode bertikir ilmiah dan berlatih memecahkan 

masalah yang timbul dalam lingkup manajemen pemasaran terutama 

yang berkenaan dengan atribut-atribut produk. Selain itu juga unl.uk 

melatih penulis di dalam menerapkan teori-Leori yang ada 

hubungannya dengan masalah yang terjadi pada perusahaan untuk 

bahan penyusunan skripsi. 

b. Manfaat bagi ilmu pengetahuan 

Kemajuan ilrnu pengetahuan karena semakin berkembangnya 

penelitian-penelitian ilmiah yang pemah dilakukan. Demikian juga 

sebaliknya, semakin berkembangnya penelitian-penelitian ilmiah 

karena didukung oleh majunya ilmu pengetalman. Oleh karena itu, 

besar harapan penulis hasil penelitian ini dapat menamball 

perbendaharaan kepustakaal1 khusllsnya dalam bidang ilmu manajemen 

industri serta dapat dipakai sebagai referens untuk penelitian

penelitian berikutnya. 



5 

c. Manfaat bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

pihak manajemen perusahaan suhun merek Matahari dalam 

menerapkan strategi pemasaran daJ) peningkaJan kuaJilas produk yang 

lebih baik sehingga mampu mengungguli pesaing-pesaingnya. 

1.5. Sistematlka Skrlpsi 

Untuk mempennudah pemahaman atas materi-materi yang dibahas 

dalam skripsi ini, rnaka berikut ini akan penulis uraikan secara garis besar 

isi dari masing-masing bab sebagai berikut : 

Bab 1 

Bab II 

Pendahuluan 

Dalam bab ini akan penulis uraikan tenlang latar belakang 

pennasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

Tinjauan Kepustakaan 

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang dapat 

digunakan sebagai pijakan unluk pernecahan masalah, yaitu 

meliputi pengertian pemasaran, perilaku konsumen, kepuasan 

konsumen, peri I aku konsumen terhadap kepuasan dan 

ketidakpuasan, atribut-atribut produk, dan hipotesis. 
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Bab ill Metode Penelitian 

BabIV 

BabV 

Dalam bab ini berisi tentang desain penelitian, identifikasi 

variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, 

pengukuran data, alat dan metode pengumpulan data, 

populasi sampeJ dan teknik pengambilan sampel, teknik 

pengambilan data, teknik analisis data, dan pengujian 

hipotesis. 

Pembahasan 

Dalam bab ini akIDl diuraikan tentang gambaran obyek 

penelitian, deskripsi data, IDlalisis data dan pembahasan. 

Simpulan dan Saran 

Dalam bab ini berisi simpulIDl dIDl saran sebagai masukIDl 

bagi perusahaIDl. 




