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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg bukan sekedar program untuk penghematan 

saja tetapi juga untuk merubah perilaku konsumen yang tadinya menggunakan minyak tanah 

untuk memasak sekarang menggunakan LPG 3 Kg sebagai pengganti dari minyak tanah. 

Kondisi ini juga terjadi di kota Tangerang Selatan dimana konversi minyak tanah ke LPG 3 

Kg yang dilaksanakan pada tahun 2007 dalam pelaksanaannya program konversi minyak 

tanah ke LPG yang dilakukan di beberapa wilayah lain di Tangerang Selatan seperti 

Pamulang, Ciputat, Muncul, Bumi Serpong Damai, Ciledug, tidak mudah untuk mengubah 

perilaku konsumen karena selama ini konsumen  telah menggunakan minyak tanah dan 

tergantung pada ketersediannya dipasaran. Ketersediaan LPG 3 Kg di pasaran sangat 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam proses alih energi tersebut karena ketersediaan LPG 

3 Kg di pasaran sangat mempengaruhi stabilitas harga dan kemudahan konsumen dalam 

memperoleh LPG 3 Kg tersebut. Selain itu, untuk sebagian masyarakat minyak tanah sudah 

menjadi bagian dari budaya masyarakat. Minyak tanah sebagai bahan bakar yang sudah 

digunakan secara turun temurun, sehingga sangat melekat dengan identitas kelas masyarakat 

yaitu kelas menengah ke bawah. 

Sasaran pasar yang dituju dalam program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg adalah 

masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ekonomi untuk masyarakat yang belum 

mapan, tingkat pendidikan yang masih rendah dan perilaku konsumsi masyarakat yang sudah 

terbiasa menggunakan minyak tanah dan membelinya secara eceran merupakan faktor 

lingkungan sosial yang akan membentuk persepsi, opini, kepercayaan, nilai dan kebiasaan 

masyarakat yang mendasari pola perilaku konsumen dalam penggunaan produk LPG 3 Kg. 

Kesiapan masyarakat untuk menerima atau menolak produk LPG 3 Kg yang ditawarkan 

menjadi faktor penting dalam pembentukan perilaku konsumen. Menurut Dra.Ristiyanti 

Prasetijo, MBA dikutip dari Schiffman dan Kanuk (2004:9) Perilaku konsumen 

merupakan proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, 
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mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhannya. 

PT Graffi Ferdiani Gerrits Energi (PT GFGE) yang merupakan salah satu agen resmi LPG 3 

Kg Pertamina untuk wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya. PT GFGE yang berlokasi di 

Reni Jaya Jalan Sumatera IX Blok K-2 No-8 Pondok Benda Pamulang Ciputat. Akan tetapi 

pada saat ini masih ada pro kontra dari masyarakat terhadap LPG seperti yang terjadi pada PT 

GFGE dimana masalah perusahaan saat ini adalah berkurangnya minat beli LPG khususnya 

LPG 3 Kg yang timbul dari perubahan sikap konsumen mengenai LPG. 

Pada umumnya perusahaan mengalami kesulitan dalam memonitor, memahami dan 

menganalisis perilaku konsumen secara tepat dan benar. Perusahaan harus berfokus pada 

konsumen, konsumen merupakan bagian yang paling penting yang dimiliki oleh perusahaan, 

dimana dengan banyaknya konsumen perusahaan akan cepat berkembang. Oleh karena itu 

sangat penting bagi perusahaan untuk selalu mengerti bagaimana memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumennya. 

Adapun upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan 

konsumen serta dalam mempertahankan kelangsungan hidup, biasanya perusahaan melakukan 

analisa pasar mengenai produk yang dibutuhkan, analisa pesaing, mempelajari trend yang 

sedang berkembang, mempelajari perilaku konsumen terhadap suatu produk, memberikan 

kemudahan pada konsumen dalam mendapatkan informasi produk, dan sebagainya. 

Menurut William J. Stanton (2003:2) pemasaran adalah :”pemasaran sebagai suatu sistem 

total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk mendistribusikan barang – barang yang dapat 

memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan organisasi/perusahaan.” 

Melihat definisi tersebut pemasaran mempunyai tujuan dan prinsip, yaitu pemasaran tidak 

hanya berhubungan dengan penjualan saja tetapi merupakan suatu aktifitas yang mempunyai 

dimensi sosial dan berorientasi terhadap pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen melalui 

proses pertukaran demi laba perusahaan. 

Usaha untuk mengetahui kebutuhan konsumen sekaligus memenangkan persaingan, 

perusahaan harus mempunyai strategi pemasaran yang tepat untuk produknya. Philip Kotler 

(2008:448) mendefinisikan produk sebagai berikut:” produk dapat dikatakan sebagai sesuatu 

yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, digunakan, atau 
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dikonsumsi agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan “konsumen akan berusaha untuk 

memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan.” Konsumen akan berusaha untuk memenuhi suatu 

kebutuhan dana mencari manfaat tertentu dari suatu produk, konsumen akan melihat produk 

sebagai kumpulan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu dengan kemampuan yang beragam dalam 

memberikan manfaat yang dicari dan dalam memuaskan kebutuhan tersebut. 

Disisi masalah-masalah yang terjadi seperti yang dijelaskan diatas LPG juga memiliki kesan 

negatif bagi sebagian penduduk, terlebih lagi penduduk menengah kebawah. Faktor 

keamanan, yaitu resiko meledak atau terbakarnya tabung LPG menciptakan ketakutan 

tersendiri bagi penduduk tersebut. Memang ada yang mengatakan bahwa perawatan LPG 

mudah dan cukup aman saat digunakan. Namun, beberapa kasus meledaknya LPG oleh 

ketidaktahuan masyarakat atau tabung yang bocor menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna. 

Oleh karena itu perlu perhatian lebih lanjut mengenai perilaku konsumen terhadap keputusan 

pembelian LPG di PT GFGE ini. 

Atas dasar latar belakang masalah tersebut yang ada di PT GFGE, maka perlu dilakukan suatu 

kajian khusus tentang perilaku konsumen terhadap minat beli LPG 3 Kg yaitu ”Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian LPG 3 

Kg”. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

PT GFGE merupakan salah satu badan usaha milik swasta yang diberi hak dan wewenang 

serta tanggung jawab oleh PT Pertamina (Persero) sebagai agen LPG 3 Kg, bentuk usahanya 

adalah perdagangan sebagai penyalur distribusi LPG PT Pertamina (Persero) ke setiap sub 

agen, pengecer atau toko, dan end user yang dijadikan mitra kerja sama usahanya untuk 

wilayah Tangerang Selatan, Banten. Dengan demikian perusahaan perlu menjaga kepuasan 

pelanggannya. Pokok permasalahan yang dibahas adalah analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen terhadap minat beli LPG 3 Kg. Pertanyaan-pertanyaan 

utama yang dapat teridentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang paling dominan mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

keputusan pembelian LPG 3 Kg? 

2. Seberapa besar pengaruh perilaku konsumen dalam keputusan pembelian LPG 3 Kg? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka adapun tujuan penelitian yang dilakukan di PT 

GFGE yaitu: 

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam keputusan pembelian LPG 3 Kg? 

2. Untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh perilaku konsumen dalam keputusan 

pembelian LPG 3 Kg? 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi perusahaan, pihak lain / akademis, maupun penulis, 

yaitu: 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dan dasar 

sumbangan pemikiran bagi perusahaan mengenai perilaku konsumen terhadap keputusan 

pembelian LPG pada konsumen di PT GFGE 

2. Bagi pihak lain/akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan bacaan atau referensi mengenai 

analisa perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian LPG di PT GFGE. 

3. Bagi penulis 

Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas dalam bidang pemasaran khususnya 

tentang perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian LPG, selain itu ditujukan untuk 

penyusunan skripsi pada program studi teknik industri S1 Universitas Widyatama. 

 

1.5 BATASAN MASALAH 

Berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian diatas adapun batasan masalah yang dilakukan 

yaitu: 

1. Pengamatan dan penelitian skripsi ini terbatas pada masyarakat di wilayah Pamulang 

Ciputat. 

2. Penelitian ini dilakukan hanya untuk produk LPG 3 Kg di PT GFGE. 
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk lebih mempermudah penyampaian informasi 

berdasarkan langkah-langkah penulisan yang terdapat dalam laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

batasan masalah dari laporan tugas akhir, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan laporan tugas akhir bidang 

keputusan pembelian. Teori-teori tersebut diperoleh dari buku-buku referensi dan diklat 

kuliah yang terkait. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai tahapan yang dilakukan dalam laporan tugas akhir dari awal 

sampai akhir. Agar hasil yang dicapai maksimal, maka diperlukan langkah-langkah laporan 

tugas akhir yang terstruktur dan terarah, sehingga hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari 

tujuan penelitian. Sistematika ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan dan mengenai 

pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan tentang data umum PT GFGE seperti struktur organisasi, sejarah 

perusahaan. Data-data hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak terkait, kemudian data 

diolah dengan menganalisis faktor-faktor perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian 

LPG 3 Kg, sehingga diperoleh hasil akhir. 

Bab ini juga berisikan tentang pengolahan data hasil penelitian dengan berlandaskan teori-

teori yang sudah dipelajari. 

BAB V ANALISIS 

Bab ini berisikan tentang analisis dari data yang sudah diolah, kemudian ditentukan hasil 

akhir mengenai seberapa pengaruhnya antara perilaku konsumen terhadap pembelian LPG 3 

Kg berdasarkan faktor-faktor seperti, faktor sosial, faktor budaya, faktor pribadi, dan faktor 

psikologis. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan 

saran-saran yang berhubungan dengan laporan tugas akhir sebagai masukan bagi pihak yang 

memiliki kepentingan. 

 


