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RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik konsumen
dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen membeli produk
jamu Dayang Sumbi. Dengan penelitian tersebut diharapkan dapat membantu
memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen
membeli produk jamu Dayang Sumbi sehingga dapat meningkatkan daya saing
produk. Penelitian ini dilakukan dengan metoda sruvei. Penentuan responden
dengan menggunakan teknik Non Random Sampling dengan metoda Accidental
Sampling dan respondennya adalah pria dan wanita yang mengkonsumsi,
membeli dan datang berkonsultasi paling sedikit dua kali di perusahaan jamu
Dayang Sumbi Sidoarjo. Penelitian dilaksanakan dengan matoda survei dan
pengumpulan data prmer menggunakan kuesioner.
Dari hasil penelitian tentang karakteristik konsumen dan analisis faktor
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Sebagian besar konsumen menderita penyakit jantung, sebesar 18,9% dari 40
konsumen, berjenis kelamin perempuan sebesar 55% dari 40 konsumenb,
berasal dari Surabaya sebesar 32,5% dari 40 konsumen, mempunyai pekerjaan
wiraswasta sebesar 35% dari 40 orang konsumen, berumur 50-64 th sebesar
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42,5% dari 40 konsumen, dan berpendapatan Rp 1-2 juta per bulan sebesar
47,5% dari 40 konsumen.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen membeli jamu meliputi fktor
pribadi (X3), faktor bauran pemasaran dan faktor sosial, budaya dan psikologi
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Indonesia mempunyai beranekaragam tumbuhan obat yang dapat
dimanfaatkan untuk obat tradisional atau jamu yang sudah dikenal oleh masyarakat
luas. Tercatat lebih dari 80.000 jenis ganggang, lumut dan paku-pakuan juga
tumbuhan berbiji di Indonesia, belum lagi tanaman yang berasal dari hutan yang
banyak dieksploitasi manusia untuk pengobatan alternatif melalui toga. Sekarang
ini masyarakat mulai mencari dan membudidayakan toga secara intensif baik di
lahan maupun pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun
untuk komersial.
Tumbuh-tumbuhan berkhasiat obat telah berabad-abad digunakan oleh
nenek moyang bangsa Indonesia dan memberikan hasil yang baik bagi
pemeliharaan kesehatan dan pengobatan. Penggunaan tanaman obat dianggap
kuno, tidak masuk akal, tidak higienis, dan berbahaya, tanpa sedikitpun menghargai
bahwa pengobatan dengan tanaman obat ini telah selama berabad-abad menjadi
andalan dalam pemeliharaan kesehatan dan pengobatan (Anonim, 2006)
Tetapi saat ini bersamaan dengan kecenderungan dunia untuk back to
nature terdapat kecenderungan masyarakat Indonesia untuk kembali ke obat
tradisional yaitu tanaman obat untuk pengobatan dan pemeliharaan kesehatan.
Pengobatan dengan tanaman memiliki banyak keuntungan karena keragaman zat
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kimiawi ini ternyata justru memberikan efek pengobatan yang mudah dicerna dan
efek sampingnya lebih sedikit (Muhlisah dan Hening, 1996).
Pada masa globalisasi yang terjadi sekarang ini persaingan usaha terutama
pada industri jamu yang berlomba-lomba menawarkan keunggulan masing-masing
untuk menarik konsumen membeli di perusahaannya. Untuk memenangkan
persaingan yang semakin tajam, maka perusahaan harus mampu menawarkan hasil
produknya yang mempunyai keunggulan daya saing yang terus berlanjut dari tahun
ke tahun agar umur daur hidup produk menjadi panjang. Keunggulan daya sang
atas produk yang dilempar ke pasar dapat diwujudkan jika perusahaan dapat
memahami keinginan, kebutuhan dan harapan konsumen dalam membeli suatu
produk. Apabila keinginan, kebutuhan dan harapan konsumen terpenuhi maka
konsumen tersebut akan menjadi konsumen yang setia membeli produk tersebut
dan tidak akan meninggalkan perusahaan kita tetapi bisa menjadi agen promosi
(Astuti, 2002).
Selain tentang daya saing produk, perusahaan harus memperhatikan harga
yang kompetitif, memberikan layanan yang memuaskan bagi konsumen. Dengan
terpenuhinya semua keinginan, kebutuhan dan harapan konsumen maka akan
meningkatkan transaksi, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Tetapi
perusahaan harus selalu memperhatikan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh
konsumen untuk menjadi bahan perbaikan pada waktu yang akan datang agar
konsumen tidak beralih ke perusahaan pesaing. Minat konsumen untuk membeli
jamu sebagai kebutuhan sehari-hari dapat memberikan nilai tambah bagi pihak
perusahaan jamu. Maka konsumen yang membeli jamu dianggap penting untuk di
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teliti dan dalam penelitian ini juga memberi manfaat bagi perusahaan jamu agar
manajer pemasaran memahami mengapa dan bagaimana konsumen bertindak
dalam membeli atau mengkonsumsi jamu (Astuti, 2002).
Analisis terhadap perilaku konsumen yang membeli jamu sangat penting
untuk keberhasilan di dalam sistem pemasaran suatu organisasi bisnis, karena
tujuan kegiatan pemasaran adalah usaha untuk mempengaruhi orang agar tertarik
untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan pada saat mereka membutuhkan.
Maka pihak perusahaan jamu akan mengetahui keinginan konsumen dalam
membeli suatu barang atau jasa yang diinginkan melalui kegiatan pemasaran yang
tepat atau peluang-peluang yang baru yang berasal dari belum terpenuhinya
kebutuhan konsumen.
Dengan tujuan untuk mengetahui keinginan, kebutuhan dan harapan yang
belum terpenuhi sehingga perlu diadakan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Konsumen Membeli Produk Jamu Dayang Sumbi Sidoarjo”.

1.2. Perumusan Masalah
Jamu merupakan warisan pengobatan tradisional Indonesia yang berumur
ratusan tahun. Merupakan warisan budaya bangsa yang telah dimanfaatkan secara
terus menerus. Pangsa pasar jamu adalah dalam dan luar negeri. Tak dipungkiri
obat tradisional seperti jamu makin hari kian mendapat pengakuan dari masyarakat.
Terlebih pada saat negeri kita dilanda krisis ekonomi harga obatpun semakin
meningkat, lantaran biaya produksinya sudah tidak bisa ditekan lagi. Dari
perkembangan yang ada, masyarakat akhirnya tidak lagi secara terus menerus
bergantung pada obat khemis.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

4

Jamu yang semula hanya milik orang kelas bawah atau masyarakat kecil,
kini tidak lagi menjadi bagiannya. Sebab masyarakat golongan ekonomi menengah
ke atas sekarang ini juga mau mengonsumsi jamu (obat tradisional) karena terbukti
khasiatnya memang manjur. Tak mengherankan bila tempat pengobatan alternatif
dengan tanaman obat keluarga ramai dikunjungi.
Apalagi yang merasa sudah kemana-mana berobat tidak sembuh-sembuh
sementara penyakitnya terus menggerogoti pilihan terakhir tentunya adalah
menggunakan obat alternatif. Salah satu contoh adalah Jamu Dayang Sumbi yang
metoda penyembuhannya menggunakan tanaman obat keluarga.
Seorang pengelola jamu dalam melakukan penjualan dan pemasaran harus
mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Dalam hal ini pengelola harus
melakukan penyesuaian terhadap produk yang di pasarkan agar konsumen merasa
puas setelah membeli produk tersebut sehingga akan membeli ulang dan memberi
informasi kepada orang kualitas produk agar stabil dari waktu ke waktu,
mencantumkan tanggal kadaluwarsa, memperhatikan rasa jamu agar tetap disukai
konsumennya. Jamu yang ditawarkan di perusahaan jamu Dayang Sumbi banyak
macamnya dari jamu untuk pengobatan seperti kanker, ginjal, paru-paru dan lain lain, untuk menjaga stamina, yaitu Madu Hitam, untuk minuman kesehatan, sinom,
dan masih banyak produk yang lain.
Karena alasan tersebut maka pihak pengelola jamu akan dihadapkan pada
permasalahan-permasalahan yang cukup rumit, yaitu dalam persediaan jamu yang
sesuai dengan selera konsumen, harga, pelayanan dan menyediakan berbagai
macam jamu yang ditawarkan dan juga agar jamu Dayang Sumbi mampu bersaing
dengan perusahaan-perusahaan lain yang menawarkan produk yang sama. Dengan
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adanya minat konsumen dalam membeli jamu sebagai kebutuhan, serta
memberikan nilai tambah bagi pihak swalayan oleh sebab itu pihak perusahaan
jamu arus membuat strategi penjualan untuk menghadapi konsumen yang membeli
jamu khususnya di Perusahaan Jamu Dayang Sumbi.
Agar dapat menanggulangi keadaan yang terus berubah maka perlu
diperhatikan faktor apa yang menyebabkan konsumen tertarik untuk membeli
Jamu. Dalam penelitian ini dikhususkan pada konsumen yang membeli jamu di
kantor Pemasaran Dayang Sumbi Sidoarjo .
Berdasarkan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :
1. Bagaimana karakteristik konsumen Jamu Dayang Sumbi ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi konsumen dalam membeli produk jamu
Dayang Sumbi di Sidoarjo ?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengidentifikasi karakteristik konsumen jamu Dayang Sumbi yang
meliputi aspek : sakit yang diderita, jenis kelamin, daerah asal, umur,
pendidikan , pekerjaan dan pendapatan.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen membeli produk
jamu Dayang Sumbi meliputi variabel : Budaya (X1), Sosial (X2), Pribadi (X3),
Psikologi (X4), Pelayanan (X5), Harga (X6), Produk (X7), Promosi (X8)
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
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1. Bagi peneliti hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu
pengetahuan tentang perilaku konsumen dan menambah referensi bagi peneliti
lainnya.
2. Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan
informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen membeli
produk jamu Dayang Sumbi.
3. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan
contoh kasus bagi masyarakat yang mempelajari ilmu manajemen pemasaran.

1.5. Batasan atau lingkup Penelitian
1. Penelitian ini mendisagregrasikan jenis jamu menjadi umum artinya macam
jamu yang yang dipilih oleh konsumen dalam penelitian ini adalah semua jenis
jamu atau produk yang dihasilkan perusahaan Dayang Sumbi.
2. Penelitian ini tidak meneliti tentang kesembuhan konsumen tetapi sebatas
kepada keputusan konsumen untuk membeli dan mengkonsumsinya karena
didasari oleh pemahaman rasional yang dipunyai oleh konsumen tersebut
terhadap produk jamu Dayang Sumbi.
3. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2007.
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