
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih fokus pada 

pembangunan-pembangunan agar menjadi negara yang mempunyai perekonomian 

stabil dan maju. Pada tiap tahunnya pembangunan di Indonesia mengalami 

perkembangan terus menerus, dan maraknya pembangunan ini menjadikan 

peluang bisnis yang bagus pada toko-toko yang menjual produk bahan bangunan. 

Pada tahun 2014 pembangunan di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 

40,07% dan lebih besar dibandingkan tahun 2013 sebesar 33.69% sehingga 

industri di bidang bahan bangunan mengalami kemajuan. (Survei BI tahun 2014) 

 
Gambar 1.1 Pertumbuhan Penjualan Properti 

Sumber : mpi-update.com 

Pada tahun 2014, berdirilah kelompok usaha yang bernama Untung Selalu 

yang menjual produk bahan bangunan seperti cat, thinner, woodfiller dan semen 

yang memiliki brand Ramayana. Untung Selalu melihat peluang bisnis di bidang 



bahan bangunan ini sebagai hal yang menjanjikan dikarenakan produk-produk 

bahan bangunan tersebut memiliki harga yang tinggi di pasar dan Untung Selalu 

dapat memberikan produk bahan bangunan di pasar dalam harga yang lebih 

terjangkau dan tidak kalah juga dalam kualitas barang. 

Dalam masa penjualan produk Ramayana selama lebih dari 1 tahun terdapat 

sebuah kendala, yaitu beberapa konsumen toko-toko bahan bangunan yang tidak 

lagi melakukan pembelian ulang yang menyebabkan penurunan penjualan. Toko-

toko bahan bangunan ini tidak lagi membeli disebabkan oleh adanya produk-

produk lain yang memberikan penawaran penjualan yang lebih menarik  yang 

membuat produk Ramayana kalah saing. Hal lain juga disebabkan oleh kualitas 

layanan yang diberikan oleh kompetitor yang lebih baik seperti tanggapan yang 

lebih cepat, pengiriman barang yang tepat waktu.  

Berikut persentase penjualan Untung Selalu berdasarkan target penjualan 

yaitu sebesar Rp 40.000.000,00 per tahun dari tahun 2014-2016. 

 
Gambar 1.2 Penjualan Untung Selalu 

Sumber : Data Internal Perusahaan 
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Berdasarkan Gambar 1.1 bisa dilihat bahwa Untung Selalu tidak dapat 

membuat penjualan yang stabil dan pada tahun 2015 ini mengalami penurunan 

penjualan yang banyak. Faktor yang menyebabkan penurunan penjualan tersebut 

adalah beberapa konsumen yang tidak lagi melakukan pembelian ulang terhadap 

produk dari perusahaan Untung Selalu. 

Dalam pasar produk bahan bangunan terutama produk cat tembok terdapat 2 

brand yang dikenal baik oleh konsumen, yaitu Dayak dan Boyo. Dayak seringkali 

menjadi pilihan konsumen yang mementingkan kualitas cat, sedangkan Boyo 

menjadi pilihan konsumen yang memilih harga terjangkau. Berdasarkan hal 

tersebut produk Dayak dan Boyo akan menjadi pesaing produk Ramayana. 

Berikut ini adalah Tabel 1.1 perbandingan Untung Selalu yang mempunyai 

produk bernama Ramayana dengan kompetitornya. 

Tabel 1.1 Data Perbandingan 4P 

 Ramayana Dayak Boyo 

Produk Mempunyai kualitas 

yang baik dan 

mudah kering.  

Mempunyai kualitas 

cat dengan daya 

sebar yang luas dan 

halus. 

Kualitas cat yang 

kurang baik 

dibandingkan 

produk pesaing 

Place Produk Ramayana 

merupakan produk 

bahan bangunan 

yang mulai 

memasuki wilayah 

Surabaya 

Dayak merupakan 

produk yang terkenal 

di Surabaya karena 

mempunyai kualitas 

cat yang bagus 

Boyo merupakan 

produk yang 

terkenal di Surabaya 

karena mempunyai 

harga cat yang 

murah 

Price Rp 38.500 / galon Rp 48.000 – 

Rp 55.000 / galon 

Rp 27.000 – 

Rp 32.000 / galon 

Promotion 
 
 
 
 
 
 

Saat ini Ramayana 

sudah memasuki 

kota Surabaya dan 

mempromosikan 

produknya di toko-

toko sekitar 

Surabaya. 

Dayak dikenal baik 

oleh masyarakat 

Surabaya dan 

menjadi pilihan 

konsumen paling 

banyak karena 

kualitas yang bagus. 

Boyo dikenal baik 

oleh masyarakat 

Surabaya dan 

menjadi pilihan 

konsumen yang 

menginginkan harga 

yang murah. 
Sumber : Data Internal Perusahaan 



Harga merupakan salah satu faktor yang banyak orang jadikan 

pertimbangan dalam membeli suatu produk, begitu pula pada produk bahan 

bangunan. Di toko bahan bangunan harga menjadi salah satu penentu suatu 

produk akan dibeli atau tidak. Kendala yang dihadapi oleh Untung Selalu salah 

satunya adalah harga yang diberikan dalam produknya. Produk Ramayana pada 

dasarnya memiliki harga jual yang murah, namun dalam masa berjalannya Untung 

Selalu harus meningkatkan harga jual, namun setelah pemberian harga baru ini 

mengakibatkan beberapa pelanggan tidak lagi melakukan pembelian.  Kotler dan 

Keller (2012:384) menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang yang 

dibebankan atas suatu produk atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas 

manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk tersebut. Harga 

termasuk menjadi prioritas utama untuk kesuksesan usaha (Abadi, 2016). Menurut 

Tjiptono dan Chandra (2012:319) Harga memainkan peranan penting bagi 

perekonomian secara makro, konsumen dan perusahaan. Bagi konsumen, faktor 

harga bisa menjadi salah satu hal yang dijadikan pertimbangan dalam pembelian 

produk. 

Dalam hal penjualan produk bahan bangunan, promosi penjualan menjadi 

hal yang penting untuk dilakukan karena promosi penjualan dapat meningkatkan 

minat konsumen untuk mau membeli, hal ini dikarenakan adanya promo-promo 

menarik yang membuat konsumen tertarik untuk membeli. Namun Untung Selalu 

dalam masa penjualannya kurang mampu melakukan promosi-promosi yang 

dikarenakan belum adanya biaya untuk memberikan promosi penjualan. 

Hilangnya beberapa konsumen juga dikarenakan tidak adanya promosi penjualan 



yang membuat konsumen seiring waktu menjadi tidak tertarik lagi untuk 

melakukan pembelian produk Ramayana. Promosi Penjualan merupakan insentif 

jangka pendek untuk mendorong keinginan dan untuk mencoba atau membeli 

suatu produk atau jasa (Kotler dan Armstrong 2014:501). Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Natalia dan Putranto (2014) dijelaskan bahwa strategi komunikasi 

pemasaran pada peran sales promotion melalui event yang digunakan Café Tiga 

Tjeret berpengaruh secara langsung dalam menciptakan kepuasan konsumen 

sehingga memunculkan minat pembelian maupun pembelian ulang. 

Kualitas layanan juga merupakan faktor pendukung dalam toko bahan 

bangunan agar mereka merasa senang dalam menggunakan suatu produk dan 

mengakibatkan mereka mau melakukan pembelian ulang. Kendala yang dialami 

Untung Selalu adalah kurang bisa memberikan kualitas layanan yang baik 

terhadap konsumen. Untung Selalu sudah mengalami beberapa konsumen yang 

berhenti melakukan pembelian lagi dikarenakan adanya keterlambatan dalam 

pengiriman barang dan juga keterlambatan dalam merespon keluhan yang dialami 

oleh konsumennya. Kotler dan Keller (2012:49) menjelaskan bahwa kualitas 

adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau tersirat. Daud (2013) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa kualitas 

layanan secara stimulant dan parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Selvy et al. (2013) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan adalah 

memberikan kesempurnaan pelayanan untuk tercapainya keinginan atau harapan 

pelanggan, sehingga dapat mempengaruhi minat pelanggan untuk membeli. 



Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu untuk diadakannya suatu 

penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen 

untuk membeli ulang suatu produk terutama dari faktor harga, promosi penjualan 

dan kualitas layanan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana harga menimbulkan minat beli ulang produk Ramayana? 

2. Bagaimana promosi penjualan menimbulkan minat beli ulang produk 

Ramayana? 

3. Bagaimana kualitas pelayanan menimbulkan minat beli ulang produk 

Ramayana? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana harga menimbulkan minat beli ulang 

produk Ramayana. 

2. Untuk mengetahui bagaimana promosi menimbulkan minat beli ulang 

produk Ramayana. 

3. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan menimbulkan minat 

beli ulang produk Ramayana. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan 

yang dalam tentang masalah pengaruh harga, promosi dan kualitas 

pelayanan terhadap minat beli ulang konsumen. 



2. Manfaat Praktis :  

a) Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai pengalaman dan wawasan dalam 

meneliti faktor penentu yang mempengaruhi minat membeli 

konsumen dalam penjualan. 

b) Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

menambah pengetahuan ataupun dapat dijadikan sebagai data untuk 

menulis karya ilmiah yang baru. 

 


