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ABSTRAKSI 

Kondisi krisis yang tetjadi pertengahan tahun 1997 memberi gambaran 
tetjadinya perubahan Iingkungan yang berdampak pada proses keputusan beli 
konsumen yang sesuai dengan pilihan produk yang diinginkan. Hal tersebut dapat 
di pergunakan dalam menetapkan mutu produk untuk menghadapi persaingan 
yang ketat. Selain itu produk hams mempunyai keunggulan kompetitif dalam 
upaya memenangkann persaingan. Keunggulan kompetitif tersebut dapat meUputi 
atribut produk yang dapat berupa kualitas, harga, merek, kema'la11 dan 
ketersediaan produk di pasar. Dengan atribut produk ini dapat diketahui apakah 
ada kesesuaian antara harapan dan persepsi konsumen .. 

Penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian 
barapan dan persepsi konsumen atas atribut produk sabun pencuci pakaian Surf 
yang rneliputi atribut kualitas, harga, merek, kemasan dan ketersediaan dipasar di 
Cepu. 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantatif dengan menitik bemtkan 
pada pengujian hipotesis yaitu adanya kesesuaian harapan dan persepsi konsumen 
atas atribut sahun pencuci pakaian Surf. 

Populasi diambil dari konsumen yang memakai sabun pencuci pakaian 
merek Surf dan sampel diambil menggunakan metode non random sampling 
dimana hanya responden yang pemah membeli dan memakai sabun pencuci 
pakaian Surf dan sampel diambil dari konsumen yang kebetulan dijumpai pada 
saat penelitian lapangan. 

Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kemudian data tersebut 
dianalisis dengan menggunakan uji Rank Wilcoxon yang pengolahannya 
menggunakan program SPSS 10.05 for windows. 

Dari basil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesesuaian 
harapan dan persepsi konsumen terhadap atribut kualitas, atribut harga, atribut 
merek, atribut kemasan dan atribut ketersediaan di pasar, dengan total keselwuhan 
Z hitung -1,651 lebih besar dari Z tabel-I,% sehingga dapat disimpulkan bahwa 
atribut produk sahun pencuci Surf telah sesuai dengan harapan konsumen yang 
bemda di Cepu. Perusahaan diharapkan dapat mendekatkan diri pada konsumen 
untuk dapat mengetahui harapan konsumen agar dapat menjadi masukan untuk 
perencanaan pengembangan pemasaran. 
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