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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 . Latar belakang 

Saat ini kondisi kebutuhan sektor konstruksi di Indonesia memiliki intensitas 

yang cukup tinggi, salah satunya adalah perusahaan manufaktur beton. 

Pertumbuhan  produksi beton sejak tahun 2014 meningkat cukup signifikan 

dibanding tahun-tahun sebelumnya, pernyataan tersebut didukung oleh data 

yang disajikan pada Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Asosiasi perusahaan pracetak (readymix) dan prategang Indonesia 
Gambar 1.1. Perkembangan produksi dan produsen beton pracetak (readymix) 
nasional 
 

Berdasarkan Gambar 1.1. diperoleh informasi bahwa perkembangan 

produksi beton di Indonesia mengalami peningkatan mulai tahun 2014 hingga 

2017. Oleh karena itu, bisnis beton pracetak (readymix concrete) dapat dikatakan 
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sebagai bisnis yang saat ini memiliki peluang yang besar, tetapi juga berarti 

bahwa persaingan untuk memulai maupun bertahan dalam bidang tersebut 

semakin ketat. 

Permintaan akan produk beton yang semakin meningkat, telah 

menimbulkan tumbuhnya beberapa perusahaan yang bergerak dalam industri 

readymix di Indonesia. Perusahaan readymix yang ada saat ini, terdiri dari 

beberapa kategori diantaranya: anak perusahaan dari produsen semen 

(subsidiary companies of cement producer), pengusaha swasta dan kontraktor 

(private enterprise and contractor), perusahaan pemerintah/BUMN (state owned 

companies), dan foreign alliances atau perusahaan aliansi asing (Seminar 

Indocement-Heidelberg, 2015).  

Dewasa ini, pengusaha di bidang infrastruktur konstruksi lebih memilih 

menggunakan produk readymix concrete karena kemudahan dan kepraktisan 

yang ditawarkan oleh readymix concrete. Keuntungan yang ditawarkan readymix 

antara lain, tidak memerlukan lokasi yang luas, kualitas dapat terjamin dan 

volume pengecoran yang cukup besar dalam waktu yang cepat (Yudistira, 2015). 

Hal ini merupakan daya tarik bagi produsen readymix concrete untuk 

meningkatkan kemampuan melayani kebutuhan akan beton. Produsen readymix 

merespon hal tersebut dengan meningkatkan kapasitas produksi, jaminan 

kualitas dan pelayanan terhadap pelanggan. Kondisi tersebut menciptakan 

persaingan yang sangat kompetitif diantara produsen readymix. 

Banyaknya kompetitor yang muncul memicu setiap perusahaan untuk 

saling berlomba memperebutkan pangsa pasar yang ada (Kotler, 2011: 34). 

Perusahaan dengan competitive advantage yang dinilai konsumen dapat 
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memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka adalah pemenangnya. Kotler (2011: 

20-25) menyatakan bahwa cara untuk memenangkan pasar yaitu dengan 

memberikan kualitas produk dan kualitas layanan yang terbaik. Perusahaan 

harus menentukan tingkat kualitas yang dapat meningkatkan dan 

mempertahankan posisi produk pada target pasarnya (Assauri, 2011:211). 

PT. SINAR ABADI CITRA SARANA (SACS) adalah salah satu 

perusahaan penyedia jasa dan bahan konstruksi yaitu hotmix, paving, material, 

dan beton readymix. PT. SACS berdiri pada tahun 1994 di Jombang, Jawa timur. 

Batching plant PT. SACS juga terletak di Jombang, Jawa timur dengan wilayah 

pemasaran beton readymix di daerah Jombang, Kediri, Nganjuk, Pare, Batu, dan 

Blitar. PT. SACS memiliki beberapa tipe readymix yaitu K-100, K-125, K-150, K-

175, K-200, K-225, K-250, K-300, K-350, dan K-400. 

Selama menjalankan salah satu bisnis di bidang beton readymix, PT. 

SACS memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi, khususnya pada 

tingkat kepuasan pelanggan yang nantinya dapat memberi feedback baik mapun 

buruk dan dapat menjadi referensi untuk konsumen dan calon konsumen lain 

untuk melakukan keputusan pembelian atau pembelian selanjutnya. Oleh karena 

itu, jika kualitas produk, kualitas layanan, dan harga yang diberikan dan 

ditawarkan pada calon konsumen tidak sesuai dengan apa yang pasar inginkan 

dapat membuat konsumen PT. SACS berpindah pada pesaing. Hal ini dapat 

merugikan dan mencegah PT. SACS readymix di kemudian hari. 

Perkembangan penjualan PT. SACS selama kurun waktu tahun 2011-

2017 dapat dilihat pada Gambar 1.2. 
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Gambar 1.2. Nilai penjualan PT. SACS periode 2014-2017 
Sumber: Data internal PT. SACS 
 

Berdasarkan Gambar 1.2. yang memuat hasil penjualan readymix PT. 

SACS pada tahun 2014 dan 2015 berhasil mencapai target penjualan yang 

ditentukan perusahaan, namun tahun 2016 dan 2017 penjualan readymix 

menurun dan tidak mencapai target penjualan. Hal ini jika dibiarkan dan tidak 

segera di dieavaluasi dan diperbaiki dengan perubahan dikhawatirkan dapat 

berdampak buruk untuk kelanjutan perusahaan dalam jangka pendek maupun 

panjang. 

 Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk meningkatkan penjualan sesuai 

target bahkan lebih dari target. Salah satu upaya yang dilakukan dengan 

memberikan kualitas produk, kualitas layanan, dan harga yang bisa diterima oleh 

calon konsumen karena kualitas produk  sangat berguna mendorong terciptanya 

positive worth of mouth, maka kualitas produk menjadi satu hal penting yang 

harus diperhatikan oleh perusahaan. Kualitas produk yang baik merupakan kunci 



 

 

5 

utama dalam memenangkan persaingan yang pada akhirnya akan memberikan 

nilai lebih di mata pelanggan. Dengan demikian kualitas produk yang baik dapat 

membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian, sehingga 

konsumen dapat tertarik terhadap suatu produk yang diproduksi suatu 

perusahaan akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian terhadap 

produk tersebut dengan kualitas yang ditawarkan. Kualitas layanan berhubungan 

dengan perilaku konsumen dalam memutuskan apakah akan membeli produk 

tersebut atau tidak. Layanan yang berkualitas merupakan suatu bagian dari 

penilaian konsumen terhadap suatu penjualan. Kualitas layanan salah satunya 

meliputi kecepatan dalam melayani, keramahan karyawan saat melakukan 

penjualan, dan kemudahan saat melakukan transaksi penjualan. Dari sudut 

pandang konsumen, harga sering kali digunakan sebagai indikator nilai bilamana 

harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang 

atau jasa. Harga merupakan sejumlah nilai yang dibebankan atas suatu produk 

atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat – manfaat 

karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut dan hal tersebut 

sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut atau 

tidak (Kotler dan Armstrong, 2001:439).  

Ketiga hal tersebut layak diteliti karena bila kualitas produk, kualitas 

layanan, dan harga dapat diterima maka calon konsumen akan memberikan 

keputusan pembelian pada readymix PT. SACS. Jika kualitas produk, kualias 

layanan, dan harga belum bisa membuat calon konsumen  untuk membeli 

readymix PT. SACS, maka peneliti akan mengetahui kekurangan dan segera 

melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas produk, kualitas layanan, maupun 

harga yang diberikan kepada konsumen. 
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 Menurut Armstrong et al. (2015:151), kualitas produk adalah keseluruhan 

ciri serta sifat barang dan jasa yang berpengaruh pada kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan dan keinginan yang dinyatakan maupun yang tesirat. 

Sedangkan menurut Runtunuwu et al. (2014), kualitas produk adalah 

kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi durabilitas, 

reliabilitas, daya tahan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan produk, 

serta atribut bernilai lainnya. Kualitas produk biasanya juga diukur dengan fitur 

produk, manfaat dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan 

sebagainya. Hal ini dianggap sebagai salah satu faktor penentu penting dari niat 

beli pelanggan (Al-farisi, 2016) 

Menurut Tjiptono (1997:159) Kualitas pelayanan merupakan sesuatu 

yang dipersepsikan oleh pelanggan. Pelanggan akan menilai kualitas sebuah 

jasa yang dirasakan berdasarkan apa yang mereka deskripsikan dalam benak 

mereka. Pelanggan akan beralih ke penyedia jasa lain yang lebih mampu 

memahami kebutuhan spesifik pelanggan dan memberikan layanan yang lebih 

baik. Kotler dan Amstrong (2001:14) mengartikan kualitas produk adalah 

kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi kehandalan, 

daya tahan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan produk, serta atribut 

bernilai lainnya. Sementara Phillip (1994) berpendapat bahwa mutu produk 

dipakai untuk menyatakan tingkat kemampuan kerja suatu produk sesuai 

spesifikasi yang dijanjikan.  

Menurut Marwanto (2015: 89), harga yang tepat adalah harga yang 

ditetapkan oleh penyedia barang dan jasa yang diproduksinya. Menurut Kotler 

dan Armstrong (2008:345) Harga didefinisikan dengan sejumlah uang yang 
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harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan atau memperoleh suatu 

produk. Konsumen akan mempertimbangkan harga sebelum memutuskan 

pembeliannya, konsumen akan membandingkan harga dari pilihan produk 

mereka berikutnya akan mengevaluasi kesesuaian harga dengan nilai produk 

serta sejumlah uang yang dikeluarkan. 

Peneliti ingin mengetahui kualitas produk, kualitas layanan, dan harga 

dari PT. SACS bisa diterima oleh pasar atau tidak maka peneliti melakukan pra-

survey ke 6 orang konsumen. 
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Tabel 1.1. Perbandingan Kualitas produk, Kualitas layanan, dan Harga 
Readymix dengan para pesaing  

	 No.	 TIPE	 PT.	SACS	 PT.	MERAK	
JAYA	

PT.HOLCIM	
BETON	

KUALITAS 
PRODUK 

1 
Readymix memiliki ketahanan 
produk yang baik (tahan, awet, tidak 
gampang rusak) 

✓ ✓ ✓ 

2 Keragaman tipe produk ✗ ✓ ✗ 

KUALITAS 
LAYANAN 

1 Produk dikirim tepat waktu ✗ ✓ ✗ 

2 Volume beton sesuai dengan 
pesanan ✓ ✓ ✓ 

3 Konsumen mendapatkan dokumen 
hasil pengujian beton readymix ✓ ✓ ✓ 

4 Karyawan cepat dan ramah saat 
melayani konsumen ✓ ✓ ✓ 

5 Mutu readymix terjamin ✓ ✓ ✓ 

HARGA 

1. K B0/10±2 ✗ IDR 640.000 IDR 720.000 

2 K100/10±2 IDR 620.000 IDR 650.000 ✗ 

3 K125/10±2 IDR 640.000 IDR 630.000 IDR 740.000 

4 K150/10±2 IDR 665.000 IDR 670.000 ✗ 

5 K175/10±2 IDR 685.000 IDR 680.000 ✗ 

6 K200/10±2 IDR 710.000 IDR 700.000 ✗ 

7 K225/10±2 IDR 725.000 IDR 750.000 IDR 800.000 

8 K250/10±2 IDR 740.000 IDR 780.000 IDR 820.000 

9 K275/10±2 ✗ IDR 800.000 IDR 840.000 

10 K300/10±2 IDR 785.000 IDR 750.000 IDR 860.000 

11 K325/10±2 ✗ IDR 860.000 ✗ 

12 K350/10±2 IDR 835.000 IDR 890.000 IDR 920.000 

 13 K400/10±2 IDR 925.000 IDR 940.000 IDR 940.000 

 14 K450/10±2 ✗ ✗ IDR 960.000 

 15 K500/10±2 ✗ IDR 980.000 IDR 1.100.000 

Sumber: Hasil perbandingan kualitas produk, kualitas layanan, dan harga dengan 
pesaing 
 

Tabel 1.1. menunjukkan perbandingan PT. SACS dengan pesaing sejenis 

yaitu PT. HOLCIM BETON dan PT. MERAK JAYA. Pada tabel tersebut 

membandingkan faktor-faktor kualitas produk, kualitas layanan, dan harga. Hasil 

perbandingan tersebut menyatakan bahwa PT. SACS masih memiliki beberapa 

kekurangan pada segi kualitas produk yaitu masih kurang memiliki varian tipe produk 

yang beragam dibanding milik para pesaing. Pada kualitas pelayanan PT. SACS juga 

masih memiliki beberapa kekurangan yaitu pengiriman yang jarang tepat waktu 
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dikarenakan mobil mixer yang terbatas untuk mengirim readymix sehingga harus 

membagi lokasi antar konsumen. Sama halnya dengan PT. Holcim pada penelitian 

Budiastari (2016) yang menyatakan bahwa pengiriman sering tidak tepat waktu 

sesuai keinginan pelanggan. Untuk harga sebenarnya PT. SACS sudah memiliki 

beberapa produk yang lebih murah dibanding para pesaing tapi tidak seluruhnya. 

Berdasarkan perbandingan pada tabel 1.1, tiga faktor tersebut juga mempengaruhi 

keputusan pembelian. 

Tabel 1.2. Tabel pra-survey dengan konsumen readymix PT. SACS 

No.	 NAMA	 KRITIK	&	SARAN	 KETERANGAN	
1	Pak	Damin	Diperluas	jangkauan	pengiriman	 Kualitas	Layanan	
2	 Pak	Majid	 Ditambah	untuk	tipe	produk	 Kualitas	produk	
3	 Pak	Fandi	 DP	terlalu	mahal	 Harga	
4	 Pak	Didik	 Ditambah	armada	untuk	pengiriman	 Kualitas	Layanan	
5	 Bu	Yuniati	 Biaya	pengiriman	terlalu	tinggi	 Harga	
6	 Pak	Yoga	 Bila	lebih	dari	4	jam	kualitas	produk	

menurun	
Kualitas	Produk	

Sumber: Hasil pra-survey wawancara pada konsumen readymix PT.SACS 

Tabel 1.2. menunjukkan bahwa sebagian konsumen mengeluhkan mengenai 

produk yang kurang memiliki banyak tipe dan kualitas menurun bila terlalu lama, 

kualitas layanan yang kurang cepat, dan harga yang terlalu mahal dalam down 

payment dan biaya pengiriman. Berdasarkan hasil survey sederhana tersebut maka 

kualitas produk, kualitas layanan, dan harga memiliki pengaruh paling besar terhadap 

penurunan penjualan readymix PT. SACS. Maka dari itu, perlu dilakukan tinjauan 

yang lebih dalam lagi mengenai kualitas produk, kualitas layanan, dan harga pada 

readymix PT. SACS, oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan, dan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian  Readymix PT. SACS. 
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1.2 . Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

terhadap readymix PT. SACS? 

2. Apakahan kualitas pelayanan mempengatuhi keputusan pembelian konsumen 

terhadap PT. SACS? 

3. Apakah harga produk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap  

readymix PT. SACS? 

4. Apakah kualitas produk, kualitas layanan, dan harga mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen terhadap readymix PT. SACS? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

readymix PT. SACS. 

2. Untuk menguji pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian 

readymix PT. SACS. 

3. Untuk menguji pengaruh harga terhadap keputusan pembelian readymix PT. 

SACS. 

4. Untuk menguji pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan harga terhadap 

keputusan pembelian readymix PT. SACS. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dalam penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Penjelasan dari masing-masing manfaat tersebut, yaitu: 

 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar kepustakaan di 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang manajemen bisnis, 

sehingga dapat digunakan sebagai referensi dan informasi tambahan bagi para 

akademisi dalam mengkaji tema tentang pengeruh kualitas produk, kualitas layanan, 

dan harga terhadap keputusan pembelian. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi PT. SACS 

 Hasil penelitian ini bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi 

dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan menerapkan strategi 

bagi perusahaan terkait pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

yaitu meliputi kemudahan penggunaan, daya tahan serta keragaman ukuran 

produk. pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian yaitu meliputi 

tangibles, reliability, responsivness, assurance, emphathy. Serta pengaruh harga 

terhadap keputusan pembelian yang meliputi keterjangkauan harga, kesesuaian 

harga dengan produk, daya saing harga, dan kesesuaian harga dengan manfaat. 

Sehingga perusahaan memiliki evaluasi untuk mampu meningkatkan penjualan 

dan mencapai target yang diharapkan oleh perusahaan. 
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b. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini secara langsung akan memberikan tambahan pengetahuan bagi 

peneliti tentang pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian, pengaruh 

kualitas layanan terhadap keputusan pembelian, serta pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian. Selain itu, secara teknis peneliti telah mendapat pengalaman 

dan implementasi penelitian ini di lapangan. 

	


