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ABSTRAKSI 

Persaingan yang ketat dalam industri cat menyebabkan 
produk yang tidak dapat lagi mengikuti perubahan selera 
konsumen akan ditinggalkan oleh para konsumennya, karena 
konsumen mempunyai banyak alternatif pilihan produk yang 
beredar di pasar. P.D. Cat Patna Surabaya sebagai salah 
satu produsen cat yang insin meningkatkan volume penjualan 
nya mengamati gejala ini sebagai suatu masukan yang perlu 
ditindak lanjuti.' 

Untuk mengantisipasi dan menindak lanjuti gejala 
perubahan selera konsumen tersebut, penulis memberikan 
alternatif pengembangan produk khususnya perbaikan atribut 
produk agar atribut-atribut yang dimiliki P.D. Cat Patna 
sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, di samping 
itu juga untuk mengantisipasi volume penjualan yang 
semakin menurun. 

Yang menjadi permasalahan pokok pada P.D. Cat Patna 
adalah apakah produk Cat Patna sudah memenuhi kebutuhan 
dan keinginan konsumen. 

Dalam skripsi Ini penulis mengadakan analisa skala 
'prioritas atribut cat yang dipertimbangkan konsumen dalam 
membeli cat. Kemudian penulis mengadakan analisa penilaian 
konsumen terhadap atribut Cat Patna dan atribut cat yang 
diinginkan konsumen (Ideal Brand), analisa ini digunakan 
untuk mengetahui apakah atribut C~t Patna sudah memenuhi 
kebutuhan dan keinginan konsumen. Apabila atribut Cat 
Patna belum memnuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, maka 
pihak perusahaan harus segera mengadakan pengembangan 
produk khususnya perbaikan atribut produk agar minat 
membeli konsumen dapat meningkat yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan volume penjualan. 
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