
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Seiring perkembangan informasi di dunia media massa baik media cetak 

maupun media elektronik memiliki peran cukup besar untuk memberikan 

informasi kepada masyarakat. Media massa merupakan salah satu cara yang 

dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan dengan cepat dan murah. Pencarian dan perolehan informasi bisa 

dilakukan dengan berbagai cara misalnya mencari iklan di berbagai majalah 

dan koran, mendengar dan melihat iklan di televisi, mendengar dari teman, 

tetanggga atau orangtua dan lain-lain. Dengan perkataan lain, informasi bisa 

dari berbagai sumber yang ada (Sutisna, 2003:87) 

Di Indonesia terdapat bermacam-macam media massa baik itu media 

elektronik dan media cetak. Salah satunya adalah koran Jawa Pos. Koran Jawa 

Pos merupakan koran pertama di Pulau Jawa, dan masyarakat Pulau Jawa telah 

mengenal koran Jawa Pos karena dapat memberikan informasi  berita yang 

akurat, dapat dipercaya dan lengkap isinya. Selain itu koran Jawa Pos 

merupakan koran yang pertama terbit di Pulau Jawa, hal tersebut membuat 

masyarakat Pulau Jawa pada khususnya lebih mengenal dahulu koran Jawa Pos 

daripada koran yang lain, meskipun saat ini telah banyak bermunculan koran-

koran yang sejenis dan tiap daerah pun sekarang mempunyai koran daerahnya 

sendiri-sendiri. Banyaknya terbit koran-koran yang sejenis dengan koran Jawa 

Pos dan tiap daerah pun mempunyai koran sendiri-sendiri. Hal ini menjadikan 



koran Jawa Pos harus lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

prilaku konsumen itu sendiri.  

Menurut Engel, dkk (1994:63) pengaruh lingkungan merupakan salah satu 

faktor yang paling mendasar yang dapat membentuk dan menghambat individu 

dalam keputusan konsumsi mereka, yang mana perilaku proses keputusannya 

dipengaruhi oleh budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, pengaruh keluarga, 

dan situasi. Konsumen tidak membuat keputusan pembelian pada suatu 

lingkungan yang terisolasi.  Konsumen berada di tengah masyarakat dan 

berinteraksi dengan masyarakat tempat ia berada. Dalam hal ini, terdapat 

sejumlah faktor eksternal yang diketahui memberikan pengaruh pada proses 

pengambilan keputusan konsumen. Dengan adanya faktor lingkungan yang 

mempengaruhi sebuah keputusan pembelian dalam hal ini keputusan konsumen 

dalam berlangganan koran Jawa Pos di Kecamtan Magersari Kota Mojokerto. 

Sementara menurut Kotler (2004:204) dalam proses pengambilan 

keputusan konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk, konsumen 

biasanya melalui lima tahap yaitu timbulnya kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, pembuatan keputusan untuk membeli, dan perilaku atau 

perasaan setelah pembelian dilaksanakan. tidak semua situasi keputusan 

konsumen berada pada tingkatan yang sama. ada keputusan konsumen yang 

memerlukan usaha yang lebih luas, dalam arti memerlukan proses yang 

panjang dan melelahkan, namun pengambilan keputusan akan tetap dilakukan 

meskipun sulit. sebaliknya ada pula pengambilan keputusan yang dilakukan 

dengan sangat mudah, tanpa pemikiran yang panjang. kondisi ini terjadi karena 



konsumen sudah mernganggap bahwa proses pembelian merupakan proses 

ysng biasa atau berulang-ulang dalam pemasaran. 

Pemasaran tidak berhenti setelah penjualan terjadi, karena pembeli akan 

mengevaluasi alternatif sesudah pembelian seperti halnya sebelum pembelian. 

Jika keterlibatan tinggi, bukan tidak lazim pembeli mengalami periode yang 

seketika dan sementara berupa penyesalan atau keraguan sesudah keputusan. 

Ini dapat menimbulkan dampak pada apakah pembeli bersangkutan puas atau 

tidak puas dengan transaksinya. Keyakinan dan sikap yang terbentuk pada 

tahap ini akan langsung mempengaruhi niat pembelian masa datang, 

komunikasi lisan, dan perilaku keluhan. 

Dengan melakukan analisa konsumen dapat diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan perusahaan yang tepat, 

dan diharapkan pengembang akan mempunyai peluang yang besar dalam 

mencapai posisi yang baik. Mengenal sekaligus mempertahankan pelanggan 

tidaklah mudah, hal inilah yang saat ini dilakukan oleh para manajer koran 

Jawa Pos daerah Mojokerto. Dalam mempertahankan pelanggan yang turun 

temurun sejak awal terbitnya koran Jawa Pos ini ada, perlu adanya konsekuensi 

yang konsisten dan terus-menerus dalam mempertahankan kualitas berita dan 

kepercayaan konsumen akan keakuratan berita. Meskipun banyak koran yang 

terbit di  Kota Mojokerto, hal ini tidak mengurangi citra dari koran Jawa Pos 

itu sendiri. 



Pada dasarnya setiap daerah atau kota memiliki kondisi dan situasi sendiri-

sendiri. Dan segmen Jawa Pos ditujukan pada semua golongan. Golongan atas, 

golongan menengah dan golongan rendah. Hal ini membuat Jawa Pos 

menerbitkan kolom Radar, dan kolom ini memuat berita yang disesuaikan 

dengan wilayah terbit koran Jawa Pos. Seperti di wilayah Mojokerto ada Radar 

Mojokerto, di Blitar ada Radar Blitar, di Madiun ada Radar Madiun, begitu 

pula di kota-kota lainnya di seluruh daerah Indonesia. Di kota Mojekerto koran 

Jawa Pos dapat diperoleh dengan mudah, karena koran ini telah masuk ke kota 

Mojekerto sudah lama dan masyarakat kota Mojokerto pun sudah mengenal 

koran Jawa Pos. Koran Jawa Pos dapat diperoleh dengan mudah disetiap agen-

agen penjualan koran di kota Mojokerto. Dengan harga eceran bervariatif di 

tiap agen-agen penjualan koran Jawa Pos berkisar Rp. 3.500,00 sampai dengan 

Rp. 4.000,00. 

Banyaknya koran yang terbit di kota Mojokerto seperti, Surya, Kompas, 

Bisnis Indonesia. Hal ini menjadikan persaingan atau kompetisi yang ketat. 

Sehingga Jawa Pos sebagai salah satu koran nasional harus dapat bersaing 

untuk meraih mangsa pasar. Untuk daerah Kota Mojokerto bisa dikatakan 

bahwa Koran Jawa Pos telah berkembang dengan baik. Hal ini dibuktikan 

dengan luasnya daerah pemasaran Jawa Pos dan kepercayaan masyarakat  Kota 

Mojokerto terhadap koran Jawa Pos sebagai koran yang tidak saja memuat 

berita lokal dan nasional, tetapi juga internasional. Dari data sirkulasi Jawa Pos 

di Kota Mojokerto periode 2008-2010 data konsumen yang berlangganan Surat 

Kabar dapat dilihat pada tabel berikut. 

 



Tabel 1.1 Data Konsumen Yang Berlangganan Surat Kabar  

Di Kota Mojokerto Tahun 2010 

 

 

Tahun 

Jenis Koran 

Jawa Pos Kompas Surya 

Pelanggan       Pelanggan Pelanggan 

2008 1396 623 345 

2009 1432 717 376 

2010 1603 798 389 

            Sumber; Radar Pos Mojokerto,2011 

 

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah pelanggan surat kabar di kota 

Mojokerto dari bulan Januari sampai desember 2010 dapat diikatehui 

jumlah pelanggan yang paling banyak ialah pelanggan Koran Jawa Pos. 

Pelanggan yang berlangganan Koran Jawa Pos di kota Mojokerto ini 

dibedakan menjadi dua kelompok sebagai berikut: 

 

 

 

    

Sumber; Radar Pos Mojokerto,2011 

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Magersari Kota 

Mojokerto memiliki jumlah pelanggan yang paling tinggi dibandingkan dengan 

wilayah yang lain yang ada di Kota Mojokerto. Hal inilah yang mendorong 

peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor 

Lingkungan Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Berlangganan Koran 

Jawa Pos Di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. 

Nama  Jumlah Pelanggan 

Kecamatan Magersari 931 

Kecamatan Prajurit Kulon 672 

Total 1603 

Tabel 1.2 Data Konsumen Yang Berlangganan Koran Jawa Pos        

Di Kecamatan Kota Mojokerto Periode Februari 2011 



B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Bagaimana pengaruh faktor lingkungan secara simultan terhadap 

keputusan konsumen dalam berlangganan koran Jawa Pos di Kecamatan 

Magersari Kota Mojokerto? 

2. Mana diantara faktor linkungan yang berpengaruh dominan terhadap 

keputusan konsumen dalam berlangganan koran Jawa Pos di Kecamatan 

Magersari Kota Mojokerto? 

C. Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis sehubungan dengan 

masalah yang dirumuskan diatas adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan secara simultan terhadap 

keputusan konsumen dalam berlangganan koran Jawa Pos di Kecamatan 

Magersari Kota Mojokerto 

2. Untuk mengetahui diantara faktor linkungan yang berpengaruh dominan 

terhadap keputusan konsumen dalam berlangganan koran Jawa Pos di 

Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

manfaat/kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Konsumen, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan 

pertimbangan/informasi dalam mengambil keputusan di mana konsumen 



akan berlangganan koran Jawa Pos di Kecamatan Magersari Kota 

Mojokerto.  

2. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan wawasan dan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang 

berkepentingan untuk mengkaji permasalahan lebih lanjut yang sejenis. 

E. Batasan Penelitian. 

Keterbatasan penelitian ini adalah hal-hal yang membatasi masalah 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya mengenai 

keterbatasan penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut: 

1) Penelitian ini hanya berlaku pada pelanggan koran Jawa Pos di  

Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. 

2) Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengaruh faktor lingkungan 

sebagai variabel bebas (X) yang terdiri dari budaya (X1), kelas social 

(X2), pengaruh pribadi (X3), pengaruh keluarga (X4) dan situasi  (X5) 

(Engel, dkk, 1994:63). Adapun keputusan konsumen sebagai variabel 

teikat (Y) dalam penelitian ini diambil dari teorinya Kotler (2004:203). 

3) Faktor-faktor diluar penelitian tidak dapat diteliti oleh peneliti karena 

keterbatasan waktu dan dana. 

 


