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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan perencanaan dan 

pengembangan produk yang baik, penentuan harga yang menarik dan 

penetapan saluran distribusi yang mudah terjangkau oleh konsumen sasaran, 

merupakan kegiatan pemasaran yang dilaksanakan di dalam lingkungan 

perusahaan atau diantara perusahaan dan rekanannya di dalam pemasaran. 

Akan tetapi hal itu belum menjadi lengkap, karena perusahaan harus 

memperoleh kesempatan untuk berkomunikasi dengan mereka yang mungkin 

dapat menjadi pelanggan, atau sudah menjadi pelanggan sebelumnya, 

sehingga memberikan suatu interaksi antara apa yang akan ditetapkan oleh 

perusahaan dan apa yang dibutuhkan serta diinginkan oleh konsumen. Namun 

apa yang dikomunikasikan, tidak boleh dipasrahkan pada nasib atau 

kemungkinan yang akan terjadi, tetapi harus dilakukan dengan rencana yang 

tepat dan matang.  

Produk yang sudah direncanakan dengan baik serta telah ditentukan 

harga jualnya secara tepat, belum menjamin keberhasilan pemasaran terhadap 

produk itu. Hal ini disebabkan karena apabila produk yang sudah bagus 

dengan harga yang sudah bagus itu tidak dapat dikenal oleh konsumen maka 

produk tersebut tidak akan berhasil di pasar. Upaya untuk memperkenalkan 

produk itu kepada konsumen merupakan awal dari kegiatan promosi. Upaya 



 2 

tersebut bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Banyak produk yang 

dalam kenyataan sehari-hari belum kita kenal keberadaanya. Seringkali kita 

menjumpai suatu produk yang sebenarnya sangat kita butuhkan akan tetapi 

baru saja kita melihatnya secara kebetulan di sebuah toko. Hal ini 

membuktikan bahwa usaha promosi untuk memperkenalkan produk tersebut 

tidak atau kurang berhasil. 

Selain dengan melakukan promosi dalam menghadapi persaingan bisnis 

perusahaan juga harus mengkaji sikap konsumen terhadap produk yang 

dihasilkan perusahaan, agar produk yang ditawarkan kepada konsumen dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Keinginan dan kebutuhan 

konsumen akan selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan keuangan, 

perubahan selera, perubahan mode, gaya hidup, perubahan motivasi dan 

sebagainya. Semua itu sangat mempengaruhi konsumen dalam menentukan 

pilihanya terhadap suatu produk. Oleh karena itu perusahaan harus 

mempelajari tentang sikap dan perilaku konsumen agar dapat memahami 

konsumen. 

Adapun pengertian perilaku konsumen (Engle et. al., 1994: 3) adalah 

sebagai berikut : 

“ Perilaku konsumen adalah sebagai tindakan yang langsung terlibat 

dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan 

jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli 

tindakan ini.” 

 

Dalam upaya memberikan kepuasan konsumen, serta untuk 

menghasilkan tanggapan yang efektif dan sesuai dengan keinginan konsumen, 
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maka perusahaan perlu menentukan suatu strategi kebijakan yang tepat dan 

terpadu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang 

terdiri dari faktor intern dan ekstern. Faktor intern meliputi motivasi, persepsi, 

belajar, pengamatan serta kepribadian dan konsep diri. Sedangkan faktor 

ekstern meliputi kebudayaan, kelas sosial, kelompok sosial dan referensi. 

Disamping itu juga ada faktor lain yang mempengaruhi respon individu 

terhadap sesuatu yang diterimanya salah satunya adalah sikap. 

Konsep pengembangan strategi pemasaran yang keempat berkitan 

dengan masalah bagaimana menetapkan bentuk penawaran pada segmen pasar 

tertentu. Hal ini dapat terpenuhi dengan penyediaan suatu sarana yang disebut 

marketing mix. Marketing mix ini merupakan inti dari sistem pemasaran 

perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil judul “Pengaruh 

Marketing Mix Dengan Minat Konsumen Sebagai Variabel Intervening 

Terhadap Keputusan Pembelian Rokok Win Mild di Surakarta” 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian 

ini dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah produk, harga, promosi dan tempat secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian rokok Win Mild di Surakarta ? 

2. Apakah produk, harga, promosi dan tempat secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap minat konsumen rokok Win Mild di Surakarta ? 
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3. Apakah minat konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian rokok Win Mild di Surakarta ? 

4. Apakah produk, harga, promosi dan tempat secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rokok Win Mild di 

Surakarta melalui minat konsumen ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

adalah : 

1. Untuk mengetahui produk, harga, promosi dan tempat secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rokok Win Mild di 

Surakarta. 

2. Untuk mengetahui produk, harga, promosi dan tempat secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen rokok Win Mild di 

Surakarta. 

3. Untuk mengetahui minat konsumen berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian rokok Win Mild di Surakarta.  

4. Untuk mengetahui produk, harga, promosi dan tempat secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rokok Win 

Mild di Surakarta melalui minat konsumen.  
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D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan akan dapat memberikan manfaat : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan khususnya bagi peneliti dapat membantu wawasan dan 

sekaligus sebagai sarana menguji teori dan praktek yang telah 

dilaksanakan di lapangan kerja. 

b. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi dunia pendidikan lebih 

komitmen dalam menjujung nilai keilmuan dan sebagai hubungan 

universitas dengan pihak perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi perusahaan : 

a. Bagi manajemen perusahaan dapat mempergunakan hasil penelitian 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan 

sehingga akan meningkatkan penjualan. 

b. Dapat diketahui seberapa besar keputusan pembelian dalam membeli 

produk rokok Win Mild di Surakarta. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan tata urutan pembahasan skripsi yang 

dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian. 

Adapun  garis besar, penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dikemukakan tentang pengertian manajemen 

pemasaran, pengertian pemasaran, marketing mix, pengertian 

promotion mix, faktor-faktor yang mempengaruhi promotion mix, 

minat konsumen, dan keputusan pembelian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka 

pemikiran, hipotesa, lokasi penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengambilan sampel, sumber data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, metode pengumpulan data, teknik pengujian 

kualitas data, teknik analisa data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini akan menguraikan tentang deskripsi lokasi penelitian, 

deskripsi responden, analisis data dan pembahasan terdiri dari uji 
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instrument penelitian (validitas dan reliabilitas), analisis regresi 

linier berganda, uji t, uji f, uji koefisien determinasi (R
2
). 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terbagi menjadi dua, yaitu kesimpulan dan saran-saran. 

Kesimpulan berisi tentang temuan yang diperoleh dari penelitian, 

sedangkan saran-saran berisi usulan yang diajukan berdasarkan 

hasil penelitian yang didapat. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


