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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Atribut produk memiliki fungsi yang sangat penting dalam strategi

pemasaran. Banyak perusahaan saling berkompetisi menjadi yang terbaik dengan

cara memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen melalui atribut produk yang

ditawarkan. Atribut produk adalah manifestasi harapan konsumen sehingga

penilaian konsumen akan tingkat pentingnya atribut produk dapat berubah atau

dinamis. Oleh karena itu penting bagi pemasar untuk mengetahui sejauh mana

atribut produknya mampu menghantarkan kebutuhan psikologi yang diharapkan

konsumen (Ferinadewi, 2005).

Penelitian tentang atribut produk biasanya bertujuan untuk mengetahui

kelemahan dan keunggulan pada produknya. Dengan mengetahui kelemahan –

kelemahan atribut suatu produk, maka produsen dapat memperbaiki kualitas dari

atribut tersebut hingga lebih disukai konsumen, sebaliknya apabila produsen

mendapatkan bahwa atribut produknya lebih unggul dari pesaingnya maka

perusahaan harus merumuskan strategi untuk mempertahankan keunggulan semua

atribut (Sumarwan, 2000).

Atribut produk dan sikap konsumen adalah dua hal yang sangat berkaitan.

Ada pengaruh positif dan signifikan antara atribut produk terhadap sikap

konsumen (Marhayanie & Sihite, 2008). Jadi secara sederhana atribut produk

dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap

konsumen terhadap sebuah produk. Oleh karena itu sangat sesuai apabila  dalam
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penelitian sikap konsumen  menggunakan  acuan atribut produk sebagai objek dari

sikap.

Sikap konsumen terhadap atribut produk dapat mempengaruhi keputusan

konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Sikap konsumen yang

positif berpengaruh positif kepada niat beli konsumen (Winoto, 2001). Jadi

apabila sikap konsumen semakin baik terhadap atribut produk maka semakin kuat

pula niat konsumen untuk melakukan pembelian ulang suatu produk. Oleh karena

itu penelitian sikap konsumen terhadap atribut produk sangat penting karena

pemasar dapat memprediksi atribut-atribut produk mana yang dapat

mempengaruhi niat beli konsumen, dan  hasil penelitian dapat dijadikan evaluasi

kinerja dari atribut yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam

merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif (Sumarwan, 2000).

Sikap konsumen terhadap sebuah produk tidak selalu sama atau bersifat

dinamis. Sikap konsumen dapat berubah dari waktu ke waktu, di tempat satu

dengan tempat yang lain karena pengaruh dari faktor-faktor yang beragam. Sikap

konsumen satu dengan konsumen lain juga berbeda-beda dalam responnya. Hal

ini membuat penelitian-penelitian baru mengenai sikap konsumen terhadap objek

produk sama maupun berbeda masih tetap menarik dan relevan untuk diteliti.

Teh Racek yang mendapat respon baik oleh konsumen, dijadikan objek

produk dalam penelitian ini juga memiliki beberapa atribut-atribut produk yang

sama dengan penelitian terdahulu. Teh Racek terus berkembang dengan

menawarkan atribut produknya yang mengawali dengan membuka lima (5) konter
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pada bulan April 2011 sampai bulan September 2011 sudah memiliki 40 konter

(Berdasarkan  tabel 1).

Tabel 1.1
Data Jumlah Lokasi Kios Teh Racek per September 2011

No. Lokasi Jumlah konter / Kios

1 Semua Mall di Malang 16

2
Kampus Unibraw, UMM, UM dan
Kampus lainnya

10

3 Tersebar di pusat oleh-oleh Malang 9

4 Surabaya (baru) 5

Total 40

Data diolah (Sumber : www.tehracek.com) diunduh 6 Oktober 2012

Dari tabel 1.1  menggambarkan mayoritas persebaran konter dari bulan

April sampai pada bulan September berada di kota Malang dengan total 35 konter

(16 di semua Mall Malang, 10 di kampus Unibraw, UMM, UM, dan kampus

lainnya, serta tersebar dipusat oleh-oleh Malang terdapat 9 konter) dan sisanya

ada 5 konter baru ada di kota Surabaya. Hal itu mengindikasikan bahwa Teh

Racek mendapatkan respon yang baik dari konsumen (diminati).

Dari data lain, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada lokasi dekat

kampus III Universitas Muhammadiyah Malang yang notabene mayoritas

aktivitas konsumsi barang secara umum paling banyak dilakukan oleh para

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dapat dilihat pada tabel 1.2
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Tabel 1.2
Data Jumlah Kios Teh Racek Berlokasi di Dekat Kampus III Universitas

Muhammadiyah Malang per Oktober 2012

No. Lokasi Jumlah Konter/Kios

1 Jln. Tirto Utomo 2

2 Jln. Tlogomas No. 28 (Depan Kampus) 1

3 Jln. Tegal Gondo (Belakang Kampus) 1

Total 4

(Sumber : Observasi oleh peneliti)

Dari data pada tabel 1.2 menunjukkan jumlah konter yang berlokasi

didekat kampus Universitas Muhammadiyah kampus III berjumlah empat konter.

Hal ini menggambarkan bahwa produk Teh Racek mendapat respon yang baik

(diminati) oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Dari gambaran

data tersebut sangat menarik untuk diteliti mengenai sikap mahasiswa (sebagai

konsumen) terhadap atribut produk, (yang mana) sikap tersebut dapat

menunjukkan respon suka tidak suka mereka terhadap atribut Teh Racek.

Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (sebagai

konsumen) akan berbeda-beda sikapnya terhadap atribut – atribut produk Teh

Racek, maka dari permasalahan tersebut peneliti mengambil judul “ANALISIS

SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT PRODUK TEH RACEK (Studi

pada Konsumen Berstatus sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah

Malang)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti merumuskan masalah yaitu
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1. Bagaimanakah sikap konsumen terhadap atribut produk Teh Racek?

2. Bagaimanakah kinerja atribut produk pada Teh Racek?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar pembahasan tidak meluas maka masalah dibatasi

pada:

1. Atribut berdasarkan jenis berdasarkan teorinya Kotler dan Amstrong.

2. Sikap pada afeksi berdasarkan pengertian sikap yang didefinisikan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan sikap konsumen terhadap atribut produk Teh Racek.

2. Untuk mendeksripsikan kinerja atribut produk pada Teh Racek.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini untuk akademisi diharapkan dapat memberikan

sumbangsih terhadap kajian teoritis khususnya di bidang ilmu terkait sikap

konsumen terhadap atribut produk.


