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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial, mempunyai banyak keinginan dan jarang 

sekali merasa terpuaskan apabila satu saja dari keinginannya itu telah terpenuhi. Hal 

ini seperti dinyatakan Abraham H. Maslow bahwa, “Manusia adalah makhluk yang 

banyak keinginan”. Bila satu keinginan terpenuhi, maka keinginan lain muncul. 

 Dalam manajemen pemasaran, konsumen menjadi pembeli dipasar yang 

masing-masing berbeda dalam satu atau banyak hal. Perbedaan itu dapat berupa 

perbedaan dalam hal keinginan, sumber daya, lokasi, maupun perilaku. Oleh karena 

itu, peneliti harus dapat memilah-milah konsumennya kedalam segmen-segmen 

tertentu yang paling potensial. 

 Metode yang paling sering digunakan untuk memilih pasar adalah segmentasi, 

yaitu segmentasi demografis yang meliputi usia, jenis kelamin, jumlah anggota 

keluarga, jumlah orang, keluarga status perkawinan, agama, pendapatan, pekerjaan, 

pendidikan, suku bunga dan ras (Kotler, 2000 : 302). 

 Salah satu alasan mengapa variabel paling sering digunakan untuk 

mengelompokkan konsumen adalah karena variabel-variabel ini mudah diukur dan 

tingkat penggunaan produk oleh konsumen sangat berkaitan dengan variabel-variabel 

demografis. 
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Adapula segmentasi psikografis, yaitu membagi-bagi konsumen menjadi kelompok-

kelompok menurut kelas sosial, gaya hidup dan kepribadian. Selanjutnya segmentasi 

perilaku, membagi konsumen menjadi kelompok-kelompok menurut kelas sosial, 

gaya hidup dan kepribadian. 

 Kemudian segmentasi perilaku, membagi pasar menurut pengetahuan tentang 

produk, waktu penggunaan, manfaat yang dicari, loyalitas merk, tanggapan terhadap 

produk dan sikap. 

 Setelah segmentasi dilakukan, maka peneliti harus mengevaluasi segmen-

segmen tersebut dan memutuskan segmen mana yang akan dilayani dan harus dipilih 

segmen yang paling menjanjikan. 

 Dalam memudahkan konsumen mengenali produk yang satu dengan produk 

yang lain maka produsen perlu memberikan merk produknya. Pemberian merk 

terhadap suatu produk akan bermanfaat untuk konsumen dalam memenuhi 

kebutuhannya dan bagi produsen bermanfaat agar produk yang dihasilkan 

mempunyai ciri khas dimata konsumen. 

 Ada berbagai faktor yang mempengaruhi mengapa seseorang membeli suatu 

produk . Faktor internal merupakan faktor dari diri konsumen yang lebih bersifat 

ekonomis yang berkaitan dengan kemampuan daya beli konsumen, misalnya : usia, 

pendidikan dan pendapatan.  

 Sementara faktor internal lain berupa faktor psikologis yang berkaitan dengan 

sikap, selera dan tanggapan terhadap produk tertentu. Selain faktor-faktor internal 

tersebut, faktor-faktor eksternal juga berpengaruh, definisi faktor eksternal suatu 
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perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh berbagai lapisan masyarakat dimana 

seseorang dilahirkan dan dibesarkan (kebudayaan dan kelas sosial). 

 Selain itu, ada beberapa atribut produk yang menjadi dasar pemilihan produk, 

seperti merk. Merk merupakan nama, istilah, tanda, lambung, desain, warna, gerak 

atau atribut-atribut lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan 

deferensiasi terhadap produk lain (Tjiptono, 2001 : 104). Merk memiliki kekuatan 

tertinggi merupakan asset berharga bagi perusahaan dan memberikan kepada 

perusahaan kekuatan untuk bersaing.  

 Pengemasan (packaging) adalah suatu wadah atau bungkusan suatu produk 

yang  dimaksud untuk memuat atau melindungi produk. Pengemasan juga bertujuan 

untuk membuat tampil mengesankan dan menarik serta berbeda dari produk pesaing 

serta dapat mendorong konsumen kearah pembelian. 

 Pemberian label (labeling) bertujuan untuk memberikan identitas produk atau 

merk. Pemberian label juga untuk menggambarkan atau memberikan keterangan 

mengenai produk seperti : harga produk, tanggal kadaluarsa, keterangan, kandungan 

gizi. Lebih dari itu, label juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk 

mempromosikan produk yang bersangkutan. 

 Harga (Price) menurut Philip Kotler (1997 : 82) merupakan jumlah uang dan 

kemungkinan ditambah dengan beberapa barang yang dibutuhkan untuk memperoleh 

beberapa kombinasi sebuah produk yang menyertai.  
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 Penetapan harga selain dipengaruhi oleh faktor internal seperti tujuan 

pemasaran perusahaan dan strategi dalam bauran pemasaran juga dipengaruhi faktor 

eksternal seperti : sifat pasar, persaingan dan faktor lingkungan mikro. Definisi isi 

atau kandungan produk yaitu, sesuatu yang terdapat dalam produk tersebut yang 

dibutuhkan oleh konsumen. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian dilakukan agar 

para pemerhati masalah karakteristik konsumen mengetahui bagaimana sikap 

konsumen dalam mengkonsumsi  suatu produk minuman berenergi, khususnya pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oleh karena 

itu, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS 

KARAKTERISTIK  KONSUMEN DALAM PEMILIHAN MINUMAN 

BERENERGI TERHADAP MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan menjadi pokok 

masalah adalah :  

1. Bagaimana karakteristik konsumen terhadap produk minuman berenergi, 

khususnya pada kelompok Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Atribut produk apa yang dianggap penting oleh  konsumen, khususnya pada 

kelompok Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

terhadap merk produk minuman berenergi. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis bagaimana karakteristik konsumen terhadap produk minuman 

berenergi khususnya pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Untuk menganalisis bagaimana karakteristik konsumen terhadap produk minuman 

berenergi terutama atribut produknya, pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, yaitu sebagai wahana 

penerapan ilmu yang diperoleh selama masa kuliah kedalam dunia pemasaran 

sesungguhnya dan memberikan permasalahan lebih baik pada masalah perilaku 
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konsumen, khususnya yang berkenaan dengan karakteristik konsumen dan kepuasan 

pembelian. 

 Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi para pemerhati masalah 

karakteristik konsumen untuk penelitian lebih lanjut. 

 

E. Sistematika Penelitian 

 Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis untuk memudahkan dalam 

penyusunan penulisan dan pembahasan dalam penelitian. Adapun penyusunan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menerangkan tentang segmentasi dan atribut produk, pada 

segmentasi mengemukakan tentang segmentasi pasar, level dan pola 

segmentasi pasar, serta hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang  populasi dan sampel, definisi operasional dan 

pengukuran, pengujian validitas dan reliabilitas, alat analisis seperti CFA 

(Confirmatory Factor Analysis) dan statistik deskriptif (mean, modus, 

median). 
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BAB VI ANALISIS DATA 

 Bab ini berisi tentang statistik deskriptif, pengujian instrumen yang terdiri 

dari uji validitas dan uji reliabilitas,analisis data yang terdiri dari 

segmentasi jawaban responden dan analisis tanggapan responden tentang 

atribut pruduk minuman berenergi, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian, dan 

saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat untuk diajukan serta 

keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini. 
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