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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah  

Timbulnya industri-industri baru dan hidupnya kembali industri yang telah 

direhabilitasi berpengaruh nyata pada yang dihasilkan dan dijual dipasaran. 

Dalam hal ini fungsi pemasaran yang merupakan alah satu unsur penting 

disamping fungsi yang lain perlu suatu proses penyesuaian guna mengantisipasi 

perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan.

Pemasaran modern tidak sekedar memasarkan produk yang bagus, 

menetapkanharga yang menarik dan membuat produk itu terjangkau oleh 

konsumen, tetapi juga harus berkomunikasi dengan calon konsumen.  

Di pihak lain perilaku konsumen juga menunjukkan perubahan. Hal ini 

disebabkan adanya perubahan pola berfikir konsumen dalam mengambil 

keputusan membeli barang hasil produksi perusahaan. Untuk  itu perusahaan 

dalam hal ini perlu mengembangkan pemahaman terhadap perilaku konsumen dan 

kemudian diupayakan memenuhi apa yang dibutuhkan konsumen sesuai dengan 

permintaannya.  

Adapun pengertian perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang  berhubungan dengan 

proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan 

jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi  oleh lingkungan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen diantaranya adalah kebudayaan, kelas sosial, 
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dan keluarga yang termasuk dalam faktor ekstern. Sedangkan yang termasuk 

dalam faktor intern adalah motivasi, pengamatan, belajar, kepribadian, dan 

konsep diri serta sikap. 

Wujud dari perilaku konsumen ditunjukkan dari pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan yaitu untuk mencapai suatu kepuasan. Misalnya dalam mengkonsumsi 

rokok sejenis rokok Djarum Super ini, konsumen memilih rokok tersebut 

berdasarkan penilaiannya yang diukur dari segi harga, rasa dan ukuran baik 

kemasan, kualitas dan kadarnya. Sikap adalah suatu kecenderungan yang 

dipelajari untuk bereaksi terhadap penawaran produk berdasarkan pandangannya 

terhadap produk tersebut dan pengalaman pribadi yang mencakup kebiasaan, 

sifat/watak yang khas yang menentukan perbedaan perilaku tiap-tiap individu dan 

akan berkembang apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain.

Produk rokok Djarum Super merupakan salah satu produk kebutuhan yang 

dapat dipakai oleh siapapun. Banyak perusahaan lain yang memproduksi rokok 

sejenis Djarum  Super ini, hal ini mengakibatkan kondisi persaingan menjadi 

tajam. Di lain pihak  dari sisi pembeli mengantarkan konsumen menjadi lebih 

selektif dalam mengkonsumsi rokok jenis ini.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini diambil 

judul : “ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI 

ROKOK DJARUM SUPER DI KELURAHAN GIRIPURWO WONOGIRI”. 
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B. Perumusan Masalah

Dengan banyaknya produk rokok dari berbagai perusahaan yang beredar 

di pasaran, menjadikan persaingan menjadi ketat untuk  mendapatkan konsumen 

maupun pelanggan. Agar permasalahan menjadi lebih jelas dan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis 

merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Adakah keterkaitan yang signifikan antara atribut konsumen yang meliputi 

umur, tingkat pendapatan dan pekerjaan terhadap atribut produk yang meliputi 

harga dan rasa dalam membeli rokok Djarum Super? 

2. Faktor apakah yang memiliki derajat keterkaitan paling tinggi sehingga 

konsumen memilih untuk  membeli rokok Djarum Super? 

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang disusun ada beberapa tujuan yang hendak dicapai 

antara lain :  

1. Untuk mengetahui keterkaitan yang berarti antara atribut konsumen yang 

terdiri dari umur, tingkat pendapatan dan pekerjaan dengan atribut produk 

rokok Djarum Super yang terdiri dari harga, dan rasa.

2. Untuk mengetahui derajat keterkaitan paling kuat dalam keputusan membeli 

konsumen dalam produk rokok Djarum Super.  
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi informasi kepada PT. Djarum 

Super dalam mengembangkan kebijaksanaan program pemasaran rokok 

Djarum Super.  

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi mereka 

yang ingin mempelajari tentang perilaku konsumen.  

3. Bagi akademis sebagai salah satu masukan di dalam mengembangkan 

wawasan dan ilmu pengetahuan yang telah di dapat.  

E. Sistematika Skripsi 

Bab I  Pendahuluan  

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi.  

Bab II  Landasan Teori  

Di sini dikemukakan teori-teori yang berhubungan dengan masalah 

penelitian yang antara lain untuk menjelaskan tentang Pengertian 

Pemasaran, Konsep Pemasaran, Pengertian Perilaku Konsumen, Teori-

teori Perilaku Konsumen, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen, Implikasi Perilaku Konsumen Terhadap Strategi 

Pemasaran dan Pengukuran Perilaku Konsumen.  
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Bab III  Metodologi Penelitian  

Yaitu meliputi Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metodologi Penelitian, 

Populasi dan Sampel, Data dan Sumber Data, serta Alat Analisa.

Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini meliputi Gambaran Umum Daerah Penelitian, Analisa 

Data dan Hasil Penelitian serta Pembahasan.  

Bab V  Penutup  

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang berdasarkan pada 

hasil analisa data.  


