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Abstrak 

Perpindahan merek (brand switching) majalah berita mingguan (MBM) 
akibat kelangkaan produk di pasur sering kali terjadi. Salah satu penyebabnya 
adalah persepsi konsumen yang tetap merasa terpenuhi kebutuhannya dengun 
membeIi majalah lain. Dalam penelitian ini dipelajari perilaku konsumen di tiga 
kota, Bandung, Medan dun Surabaya terlzadap derajat kepentingan atribut majalah 
serta perpindahan merek dari MBM yang satu ke MBM yang lain. Perilaku 
konsum'en dianalisis menggunakan metode biplot, sedangkan perpindahan merek 
dianalisis menggunakan rantai Markov. 

Tejadi persaingan ketat antara Tempo dun Gatra. Hal ini tercemin dari 
pangsa pasar keduanya yang jauh lebilz besar dibandingkan tiga kompetitor lain, 
baik sebelum maupun sesudah tejadi perpindahan merek. Peluang transisi yang 
besar antara kedua majalah yang ditzitzjang oleh kedekatan jarak antara masing- 
masing konsumen datum visualisasi biplot menerangkan bahwa konsumelz Tempo 
dun Gatra menganggap kedua nzajalnlz nze~niltki kenziripan. Kenetralalz berita 
merupakan atibut yang konsisten mengiring kesamaan perilaku mereka. 

Konsumen Panji yang sebagian besar adalah golongan ekonomi menengah ke 
bmah lebih mementingkan harga. lnformasi bahzua harga Panji lebih rendah dari 
empat majalah lainnya semakin mendukung keadaan ini. Visualisasi biplot 
menjelaskan bahwa atn'but-atribut nlajalah yang berdekatan dengan konsumen 
Forum maupun Gamma tidak sama di tiga kota. Selanjutnya matriks peiuang 
transisi memberikan infomasi bahwa majalah Tempo dun Gatra adalah pengganti 
unggulan bagi majalah Forum, Gamnzn, dun Panji. 
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PENDAHULUAN utama yang dicari oleh seseorang tidak berada 

Latar Belakang 
Industri media cetak di Indonesia telah 

berkembang pesat terutama setelah era 
reformasi menggantikan orde baru yang 
banyak mengikat kebebasan jurnalistik. 

Seiring dengan semakin meningkatnya 
kebutuhan masyarakat terhadap informasi, 
satu per satu media cetak baru bermunculan di 
tanah air, termasuk di  antaranya adalah 
majalah berita mingguan (MBM). -sedikitnya 
saat ini ada lima MBM terknal yang beredar di 
masyarakat, yaitu Tempo, Gatra, Gamma, 
Forum dan Panji. 

Perpindahan merek (brand switching) antar 
MBM sangat sering terjadi pada saat majalah 

- - 
di tempat pembelian. ~emilihan MBM 
pengganti bisa disebabkan oleh persepsi 
masyarakat tentang adanya kemiripan antar 
majalah. 

Ramainya bisnis MBM serta perpindahan 
merek yang tejadi harus dicermati dengan 
baik oleh para produsen untuk merencanakan 
d m  melaksanakan strategi pemasaran ke 
depan. 
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