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ABSTRAKSI 


Produsen mengharapkan produk yang dihasilkan sedapat mungkin 
diperoleh konsumen dalam waktu yang cepat. Namun, seringkali kendala jarak 
yang .iauh antara produsen dan kOllsumen, juga kurangnya infonnasi tenlang 
daerah pasar sasaran menyebabkan hal tersebut sulit dilaksanakan. Untuk 
mendekatkan produknya ke konsumen,maka digunakan jasa pengecer. Melalui 
pengecer tersebut, maka suatu produk akan disalurkan kepada konsumen akhir. 

Perkembangan di sektor industri dan jasa yang pesat, menjadikan gaya 
hidup masyarakat yang s.:makin konsumtif. Berbagai produk dan ja~a yang 
ditawarkan produsen diharapkan dapat memenuhi selera konsumen. Semakin 
banyak pilihan dan altematif yang ditawarkan, menyebabkan konsumen lebih 
selektif dalam menentukan pilihannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh persepsi 
dan harapan konsumen itu sendiri dalam menilai suatu produk ataujasa. 

Kebutuhan untuk dapat minum air yang bersih, menyebabkan terjadinya 
persaingan yang dilakukan oleh produsen produk air minum dalam memenuhi 
kebutuhan konsumen. Dalam memilih suatu produk, konsumen juga 
mempertimbangkan pelayanan atau jasa yang didapatkan. Sehingga pada 
penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang persepsi dan harapan kOnSUl11ell 
terhadap atribut pengecer produk air minum dalam kemasan merek "TOT AL". 
Se1ain itu juga dapat diketahui telltang prioritas konsumen dalam mellilai atribut 
pengecer produk air minum dalam kemasan. 

Penelitian ini dilakukan pada konsumen produk air minul11 merek 
"TOTAL" dengan metode non random sampling, yang berarti tidak semua 
populasi dapat dijadikan sam pel. Responden dipiJih secara acak dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti pengalaman dan pengetahuan 
tentang produk yang diteliti. Penghitungan hasil data responden dilakukan 
dengan menggunakan Uji berpasangan Wilcoxon, yaitu membandingkan antara 
persepsi dan harapan konsumen tersebut. Pada distribusi normal uji satu sisi kiri 
a = 0,05 diketahui Z= -1,645, sehingga apabila dari hasH penelitian diperoleh 
nilai Z yang lebih besar daripada -1,645, maka berada pada daerah penerimaan 
Ro. Dan sebaliknya, jika diperoleh nilai Z yang lebih keeil daripada -I ,645 maka 
berada pada daerah penolakan Ho. Setelah dilakukan penghitungan pada seluruh 
atribut variabel, menunjukkan nila! Z yang lebih keel I daripada -1,645, sehingga 
pada penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persepsi konsumen 
belum sesuai dengan harapannya. Saran yang diberikan kcpada penulis yaitu 
seharusnya pengecer melakukan perbaikan pada atribut-atributnya untuk 
memenuhi harapan konsumen. 
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