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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Beberapa waktu terakhir ini, perubahan teknologi yang cepat, siklus 

hidup produk yang pendek, dan globalisasi pasar menuntut para eksekutif 

untuk berfokus pada proses pengembangan produk baru (new product 

development = NPD). Dalam lingkungan yang ketat persaingannya seperti saat 

ini, pemasok (supplier) merupakan sumber yang semakin penting untuk 

mendukung proses pengembangan produk baru suatu perusahaan karena 

pemasok mempunyai dampak yang besar dan langsung pada biaya, kualitas, 

teknologi, dan time-to-market produk baru. Dengan nada yang berlawanan 

Porter (1995) dalam Junaedi, (2003: 16) mengatakan bahwa pemasok 

mempunyai kekuatan untuk menaikkan harga ataupun menurunkan kualitas 

dan pemasok akan mempunyai kekuatan bila pemasok didominasi oleh 

sedikit perusahaan, produknya unik atau terdeferensiasi, tidak ada 

perjuangan untuk melawan produk lain dalam industri, dan bila industrinya 

sangat penting untuk pelanggan. 

Alasan lain melibatkan pemasok dalam proses pengembangan produk 

baru adalah seorang pemasar atau perusahaan mempunyai peran penting 

dalam melakukan audit kerja lingkungannya yang meliputi pasar, pelanggan, 

pemasok, pemberi fasilitas pemasaran (Kotler et. al., 1995 dalam Junaedi, 

(2003: 16). Ini berarti bahwa dalam proses pengauditan lingkungan kerja 



perusahaan pemasok merupakan satu komponen yang menentukan baik 

buruknya kinerja perusahaan. Frazier et. al. (1995 dalam Junaedi, (2003: 17) 

berpendapat bahwa salah satu kunci utama dalam pertukaran hubungan 

secara just in time dalam pasar industrial adalah pemasok. Sehingga integrasi 

yang efektif dari pemasok dalam supply chain produk akan menjadi faktor 

kunci dalam mencapai pengembangan yang diperlukan untuk menghadapi 

persaingan. 

Keputusan dalam memilih suatu produk memang keputusan yang 

dilematis. Ada berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dalam 

memutuskan hal tersebut. Mulai dari biaya, target yang akan dituju, proses 

mengikatkan ekuitas sebuah brand pada ekuitas model, dan yang tidak kalah 

penting adalah adanya niat (intention) dari konsumen. Niat (intention) adalah 

kecenderungan untuk melakukan tindakan terhadap obyek, niat terkait dengan 

sikap dan perilaku. 

Majalah Saudagar merupakan suatu bahan bacaan yang sangat 

membantu bagi para pelaku bisnis untuk lebih mengembangkan bisnisnya 

serta informasi tentang berbagai peluang bisnis yang lain, dan dalam majalah 

tersebut diberikan berbagai tips untuk dapat berbisnis dengan baik dan 

sukses, serta berbagai motivasi-motivasi bisnis. Sehingga dengan adanya 

pengembangan produk dengan melibatkan pemasok dalam mencapai 

efektivitas pengembangan produk, yang meliputi startegi pengurangan biaya, 

strategi model pasar baru, strategi entrepreneur tekonologi dan strategi unit 

usaha baru. Adanya berbagai strategi pengembangan produk tersebut 



diharapkan mampu meningkatkan niat konsumen dalam membaca majalah 

saudagar. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis berusaha untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh pengembangan produk terhadap niat beli 

dengan mengambil judul penelitian ”PENGARUH STRATEGI 

PENGEMBANGAN PRODUK TERHADAP NIAT BELI KONSUMEN 

PADA  MAJALAH SAUDAGAR”. 

  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah pengembangan produk majalah Saudagar yang terdiri dari startegi 

pengurangan biaya dan strategi entrepreneur tekonologi berpengaruh 

terhadap niat konsumen untuk membeli majalah Saudagar? 

2. Manakah diantara komponen pengembangan produk majalah Saudagar 

yang lebih dominan berpengaruh terhadap niat konsumen membeli 

majalah Saudagar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk  mengetahui ada tidaknya pengaruh pengembangan produk majalah 

saudagar yang terdiri dari startegi pengurangan biaya dan strategi 

entrepreneur tekonologi terhadap niat konsumen untuk membeli majalah 

Saudagar; dan 



2. Untuk mengetahui faktor mana yang lebih dominan mempengaruhi niat 

konsumen membaca majalah Saudagar. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam mempraktekkan teori-teori yang diperoleh di bangku 

kuliah dalam keadaan nyata. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan 

bagi perusahaan majalah Saudagar sehingga dapat meningkatkan niat 

konsumen untuk membeli majalah Saudagar di masa yang akan datang. 

3. Bagi orang lain atau lembaga 

Hasil penelitian dapat mendukung pelaksanaan program 

pengembangan keilmuan bagi masyarakat dan untuk para peneliti 

selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan penelitian. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,  

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

 



 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori tentang pemasaran, 

pengembangan produk, niat serta teori-teori lain yang mendukung 

penelitian ini. 

 BAB III. METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dikemukakan tentang kerangka pemikiran, 

hipotesis, metode analisa data, sumber dan jenis data serta teknik 

pengumpulan dan analisis data yang penulis lakukan. 

 BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis data yang tidak diperoleh dengan 

menggunakan teknik analisis yang telah ditetapkan oleh penulis 

untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan pembahasan 

yang berisikan gambaran umum perusahaan dari objek peneliti, 

data yang diperoleh, analisis data dan pembahasannya. 

 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan terbukti tidaknya hipotesis. 

LAMPIRAN 

DAFTAR PUSTAKA 

 


