
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Indonesia sebagai salah satu negara dengan paling banyak jumlah penduduknya 

memiliki kesehatan yang sangat minim. Dapat dilihat sangat sedikitnya apotek di 

Indonesia. Menurut data dari sindonews.com, idealnya setiap ada 10 ribu penduduk 

dilayani dengan 1 apotek. Namun kenyataanya jumlah apotek ini masih sangat 

terbatas, bahkan diluar Jawa apotek masih sangat minim. Data yang diperoleh 

bahwa di Indonesia pada tahun 2015, ada sebanyak 24.166 apotek yang tersebar di 

Indonesia. Daerah paling banyak yang memiliki apotek ada Jawa Barat dengan 

jumlah apotek sebanyak 4.141 apotek dan paling sedikit adalah Maluku Utara 

dengan jumlah apotek sebanyak 103 apotek (sumber : 

http:/www.binfar.kemkes.go.id/2016). 

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dari mutu 

kehidupan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia 

Seutuhnya. Menurut undang-undang kesehatan no 36 tahun 2014 poin b dikatakan 

bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk 

berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah, pemerintah daerah, 

dan masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, adil dan merata, 

serta aman, berkuatlitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah sudah 

memberikan pelayanan kesehatan mulai dengan  memberikan jaminan kesehatan 

masyarakat(JAMKESMAS), penyuluhan kesehatan bagi masyarakat dan 



permberian sanksi tegas kepada rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan 

kesehatan dengan baik. 

Dari masalah yang ada, penjualan obat-obatan di Indonesia begitu meningkat 

drastis. Dari grafik yang dilmapirkan dibawah ini dapat dilihat bahwa penjualan 

peningkatan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dari grafik tersebut bahwa 

peningkatan paling besar yaitu dari tahun 2013 ke 2014. Berikut data peningkatan 

penjualan obat-obatan dari tahun 2006 sampai dengan 2014. 

Grafik 1.1 Data peningkatan penjualan obat-obatan

 
   Sumber : http://www.slideshare.net/2014 

 

Produk obat di Indonesia saat ini cukup banyak misalnya obat-obatan luar seperi 

balsam. Produk balsam sudah banyak namun kurangnya inovasi kadang membuat 

orang untuk berpikir dua kali untuk membeli produk balsam. Selain itu balsam 

kadang dianggap sebagai produk yang norak dan dipandang sebagai obat kalangan 

menengah ke bawah karena harganya yang relatif murah. Padalah sebenarnya obat 

balsam ini adalah obat yang ekonomis, praktis dan efektif serta memberikan efek 

yang langsung pada sumber penyakit seperti keseleo, bengkak dan terkilir. Selain 

itu untuk pemakaiannya juga dapat digunakan untuk pemakaian jangka panjang. 

http://www.slideshare.net/ErwinEAnanto/prospek-dan-tantangan-%20%20%20%20%20%20ekonomi-indonesia-kadin


Selain itu penggunaan produk balsam juga sangat mudah yaitu dengan dioleskan 

saja pada daerah yang sedang sakit. Misalnya keseleo dibagian kaki, maka daerah 

itu harus dioleskan balsem secara berkala.  

Lima Central Jaya adalah usaha yang bergerak di bidang manufaktur. Produk 

baropi adalah produk utama usaha Lima Central Jaya dan menjadi pokok bahasan 

utama dalam penelitian ini. Produk balsem yang di inovasi dengan aroma kopi 

sehingga dalam khasiatnya produk ini memiliki rasa panas dan beraroma kopi 

sehingga disebut baropi. Pada 1 April 2014 dengan berbekal kemampuan untuk 

membuat balsem secara natural dan tradisional, baropi ini berhasil dibuat dan 

diedarkan di masyarakat. Inovasi ini muncul karena adanya pemikiran bahwa kopi 

memiliki aroma kuat untuk dapat menenangkan pikiran serta aroma kopi dapat 

menghilangkan bau tidak sedap lainnya. Baropi ini menggabungkan 2 produk 

utamanya yaitu balsem pada umumnya dengan kopi yang dapat dijadikan satu 

sehingga aroma kopi dan balsem ini dapat merelaksasikan.  

Dari Januari 2015 – Juni 2016 penjualan baropi tidak mengalami kenaikan yang 

pasti. Puncak penjualan baropi terjadi pada bulan Juli 2015 – Desember 2015. 

Penjualan ini paling tinggi dibandingkan bulan lain karena pada bulan ini adalah 

bulan-bulan musim penghujan. Berikut ada grafik penjualan mulai dari Januari 

2015 – Juni 2016. 

 

 

 

 



Grafik 1.2 Penjualan baropi periode Januari 2015 – Juni 2016 

 
Sumber : Data internal perusahaan yang telah diolah 

 

Sebagai bisnis yang bergerak di bidang manufaktur farmasi, baropi diproduksi 

dengan menjaga kehiginisan produksi seperti menggunakan peralatan dan 

kebersihan tempat produksi yang menjadi pusat utama produksi. Komposisi bahan 

produksi yang sesuai untuk membuat balsam dengan aroma yang seimbang yaitu 

memiliki aroma  kopi yang terasa namun tidak membuat mual dan juga aroma 

mentol yang juga harus disesuaikan sehingga pengguna dapat dipakai dimanapun 

dan tidak menganggu orang-orang sekitar karena aromanya. Dalam produksi, 

terkadang ada produk yang tidak sesuai dengan kriteria balsam yang dapat dijual 

sehingga dalam realisasi produk, balsam yang gagal ini terpaksa dibuang karena 

memang tidak layak dijual. Produk yang rusak inipun kadang ada berbagai macam 

misalnya produk yang memiliki komposisi tidak pas, wadah yang rusak hingga 

tidak panas ketika mengenai kulit. Dari produk yang siap dijual, masih ada beberapa 

keluhan yang didapat dari konsumen. Berikut adalah beberapa keluhan yang dicatat 

oleh usaha Lima Central Jaya.  
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Tabel 1.2 Keluhan Terhadap Kualitas Produk Baropi 

No Nama Umur Keluhan 

1 Luluk 39 Tahun Produk harus lebih berkualitas 

2 Putri 22 Tahun Kurang panas 

3 Lestari 32 Tahun Kurang panas dan lebih berkualitas 

4 Michael 21 Tahun Aroma kopi kurang kuat 

5 Purnomo 40 Tahun Kurang panas 

6 Kelvin 21 Tahun Kemasan kurang besar dan kurang panas 

7 Imam 45 Tahun Kurang isi dan kurang pas aromanya 

8 David 21 Tahun Aroma kurang terasa 

9 Stefanus C 21 Tahun Isinya kurang banyak 

10  Gerry  20 Tahun Kurang aroma kopi 

11 Jessica  19 Tahun Kemasan terlalu kecil 

Sumber : Hasil olahan data internal perusahaan 2016 

  Harga produk baropi ini juga bersaing dengan produk balsem lainnya. Pesaing 

ini sudah memiliki nama yang terkenal di Indonesia. Selain memiliki nama yang 

terkenal, produk pesaing Baropi ini juga memiliki kualitas yang bagus pula. Berikut 

adalah daftar pesaing produk di Indonesia. 

Tabel 1.3 Daftar Pesaing Harga Produk Balsam di Surabaya  

 

Sumber : Data internal perusahaan 2016 

Dapat dilihat bahwa dari data yang didapat bahwa terdapat banyak keluhan dari 

konsumen baropi. Dari keluhan ini peneliti ingin meneliti tentang kualitas produk 

baropi sehingga dapat meningkatkan keputusan pembelian oleh konsumen. Peneliti 

juga ini meneliti tentang harga sehingga peneliti berharap dengan mengetahui 

tentang harga produk dapat membuat penjualan baropi meningkat dari bulan ke 

bulan. Sehingga dari pernyataan yang ada peneliti ingin meneliti tentang Pengaruh 

Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Usaha Lima 

Central Jaya. 

 

Nama Produk Harga 

Balsem Geliga 

 

Rp. 8.000.00 – Rp. 10.000.00 

Balpirik 

 

Rp. 6.000.00 – Rp. 8.300.00 

Balsem Cap Lang 

 

Rp. 6.500.00 – Rp. 8.500.00 

Baropi Rp. 5.000.00 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka, diuraikan rumusan masalah yaitu : 

1. Apakah kualitas produk  berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

usaha Lima Central Jaya? 

2. Apakah harga produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

usaha Lima Central Jaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian pada usaha Lima Central Jaya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga produk terhadap keputusan 

pembelian pada usaha Lima Central Jaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat bagi beberapa pihak : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan refensi yang bermanfaat dan dapat 

memberikan wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh kualitas 

produk dan harga terhadap keputusan pembelian pada usaha Lima 

Central Jaya. 

 

 

 

 



2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada usaha 

Lima Central Jaya untuk menambah pengetahuan konsumen mengenai 

kualitas produk dan harga dalam rangka meningkatkan niat konsumen 

untuk membeli produk baropi. 

1.5 Lingkup Permasalahan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengetahui pengaruh kualitas produk 

dan harga terhadap keputusan pembelian pada usaha Lima Central Jaya. Penelitian 

dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang akurat. Jawaban reponden terkait dengan ketiga variabel itu akan 

diolah dengan analisis regresi linier berganda. Menurut Setiawan et al. (2015:15), 

indikator dalam kualitas produk yang digunakan hanya 4 indikator sedangkan untuk 

kecanggihan produk tidak digunakan karena produk baropi tidak membutuhkan 

kemajuan teknologi. Terkait dengan sampel, penelitian ini menggunakan seluruh 

konsumen yang pernah membeli produk baropi lebih dari 1x. Penelitian ini juga 

dibatasi dengan menggunakan data internal usaha Lima Central Jaya selama bulan  

januari 2015 – juni 2016. 

 


