
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Industri plastik di Indonesia merupakan sektor usaha yang cukup bertahan 

hingga saat ini (http://www.antaranews.com). Industri hulu plastik merupakan 

salah satu sektor andalan industri nasional. Sektor industri yang merupakan 

bagian dari klaster industri petrokimia olefin ini diharapkan bisa terus mengalami 

pertumbuhan yang positif mengingat hingga saat ini masih terdapat perbedaan 

yang mencolok antara kapasitas produksi nasional dengan kebutuhan dalam 

negeri (http://www.mediaindonesia.com) . Para pemain di sektor industri hulu 

plastik ini punya peluang yang cukup besar untuk terus meningkatkan kapasitas 

produksinya karena kebutuhan polypropylene (biji plastik) di pasar dalam negeri 

juga cukup besar dan belum sepenuhnya diserap oleh para produsen 

polypropylene nasional. Hal ini menyebabkan industri plastik di Indonesia akan 

semakin marak dan memiliki prospek yang cukup baik untuk ke depannya.  

Produk plastik sebagai salah satu barang cukup berkembang dan laku di 

pasaran karena barang-barang plastik termasuk barang yang tahan lama dan 

penting dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mengingat semakin 

banyaknya produsen dalam bidang usaha plastik house ware ini diperkirakan 

konsumsi barang-barang plastik house ware akan mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Demikian halnya dengan serbuan barang impor plastik juga harus 

dipertimbangkan dalam hal mempertahankan loyalitas pelanggan yang berawal 
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dari terpuaskannya pelanggan.  Gambar 1.1 adalah data mengenai nilai penjualan 

4 tahun terakhir milik UD Subur Jaya yang bergerak pada bidang usaha distribusi 

plastik. 
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Gambar 1.1  
Grafik Data Penjualan 
Sumber : Data Perusahaan 
 

Gambar 1.1 menunjukkan nilai penjualan empat tahun terakhir ini 

mengalami peningkatan omset yang cukup besar. Dimulai dari tahun 2006 yaitu 

sebesar ± Rp 4 milyar hingga tahun 2009 sebesar ± Rp 7 milyar, yang berarti 

memiliki peningkatan rata-rata sebesar ± 18.75%. Kemudian dapat dilihat pada 

nilai penjualan yang terjadi pada tahun 2006, dimana mengalami peningkatan dari 

Rp 4.038 milyar sampai dengan Rp 5.001 milyar pada tahun 2007. Pada tahun 

2008 omset penjualan mengalami kenaikan menjadi Rp 5.678 milyar,  dan 

terakhir pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 7.090 

milyar. Akan tetapi, meski nilai penjualan per tahun mengalami peningkatan 

sebesar 18.75% tiap tahunnya namun nilai penjualan tersebut mengalami naik – 

turun atau berfluktuasi, dari tahun 2006 ke tahun 2007 meningkat sebesar 23.8%,  

pada tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 13,54%, dan pada 

 



  

periode 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 24.86%. Prestasi 

terbaik adalah peningkatan pada tahun 2008 ke 2009. Hal ini menunjukkan 

prospek dari sektor usaha ini cukup baik untuk ke depannya, sehingga hal ini 

menyebabkan persaingan bisnis akan semakin ketat dan tajam.  

 

 

Gambar 1.2  
Hubungan antara kenaikan layanan dengan investasi persediaan 
Sumber : Kodrat, 2009 
 

Gambar 1.2 menunjukkan untuk meningkatkan layanan dengan persentase 

angka yang tidak terlalu banyak yaitu dari 95% ke 97,5%, berdampak pada 

peningkatan biaya persediaan yang tajam, yaitu dari 300 menjadi 400 (Kodrat, 

2009:129). 

Datangnya produk-produk Impor khususnya negara China, juga akan 

membuat persaingan produk plastik akan semakin ketat, bahkan Asosiasi Industri 

Plastik, Aromatik, dan Olefin Indonesia (INAplas) meminta pemerintah menunda 

pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas ASEAN (AFTA) dari Januari 2010 
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menjadi 2015. Hal ini disebabkan akan mengancam indusri kecil dan menengah 

mengingat biaya impor akan dihilangkan, sedangkan industri plastik belum 

siap (http://news.id.finroll.com/bisnis/indus  

Bagi perusahaan distribusi seperti UD. Subur Jaya, ketatnya persaingan 

dapat mempengaruhi tingkat penjualan. Tingkat penjualan yang semakin 

meningkat per tahunnya menandakan bahwa terdapat faktor kepuasan pelanggan 

yang turut mempengaruhinya karena bagi pelanggan yang merasa puas dengan 

harga dan jaminan yang ditawarkan diduga akan melakukan pembelian ulang 

kepada UD. Subur Jaya.  

Dalam usaha menciptakan kepuasan pelanggan khususnya pada 

perusahaan distribusi barang plastik house ware seperti UD. Subur Jaya ini, faktor 

harga dan jaminan memang menjadi pertimbangan utama pelanggan dalam 

melakukan pembelian. Tabel 1.1 berikut ini adalah perbandingan daftar harga jual 

mulai tahun 2008 hingga 2010 dari sebagian kecil produk yang ditawarkan oleh 

UD. Subur Jaya menurut klasifikasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabel 1.1 
Perbandingan Harga Jual Barang dari Tahun 2008 s/d 2010 

Sumber : Data Perusahaan 

Klasifikasi Jenis 
Produk 

Tipe 
produk 

Harga Jual/Biji 
(Rp.) 

2008 2009 2010 
Besar Gentong 30” 23.500 23.000 24.000
  40” 33.000 34.500 36.000
  60“ 43.000 43.500 45.000
  80” 48.000 50.000 52.000
  130” 64.000 66.000 68.000
  160” 80.000 81.000 83.000
Sedang Timba Cor 12” 2.350 2.450 2.400
  14” 3.000 3.050 3.000
  16” 3.800 3.950 3.900
  18” 4.550 4.600 4.500
  20” 5.200 5.300 5.200
  22” 6.950 7.100 7.000
  24” 7.900 8.100 8.000
  26” 8.850 9.100 9.000
Kecil  Wakul  Cengkeh 1.600 1.650 1.800
  Telur 2.550 2.550 2.350
  Tradisi  3.450 3.600 3.500
  Mawar  6.700 6.750 8.000
  Ocean 11.000 12.000 12.000

Dari Tabel 1.1 di atas dapat diketahui perbandingan harga jual barang dari 

tahun 2008 hingga tahun 2010 mengalami fluktuasi namun masih dalam batas 

yang wajar. Naik turunnya harga jual tersebut berdasarkan harga bahan baku 

plastik yang memang berfluktuasi setiap tahunnya. 

Tabel 1.2 
Persentase Perubahan Harga Jual 

Tahun Penjualan (Rp.) Perubahan Harga (%) 
2006 4.038.659.052 4.5 
2007 5.001.342.549 4.5 
2008 5.678.003.276 5 
2009 7.090.114.090 5  

Sumber : Data Perusahaan 
 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui terjadi peningkatan penjualan dari 

tahun 2006 hingga tahun 2009 dengan rata-rata peningkatan 20% per tahun. 
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Peningkatan penjualan disebabkan oleh terjadinya perubahan harga bahan baku 

plastik di pasaran.  

Margin potongan harga atau diskon yang diberikan oleh perusahaan 

maksimal adalah 3% dari harga jualnya. Pada umumnya pelanggan akan merasa 

senang dengan potongan harga yang ditawarkan sehingga mereka akan melakukan 

pembelian ulang pada perusahaan ini. Selain adanya faktor harga, jaminan adalah 

hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Mengingat barang plastik 

merupakan barang yang rentan akan kerusakan maka jaminan atau garansi dalam 

bentuk retur atau ganti rugi menjadi pertimbangan dari pelanggan membeli barang 

plastik tersebut. Kinerja jaminan pada perusahaan UD. Subur Jaya dari tahun 

2006 hingga 2009 dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 
Kinerja Jaminan  

Tahun Jaminan 
2006 Sistem retur barang adalah untuk 

barang yang rusak dan pemberian ganti 
rugi terhadap barang yang tidak sesuai 
pesanan.  

2007 
2008 
2009 

Sumber : Data Perusahaan 
 

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa jaminan yang 

ditawarkan oleh UD. Subur Jaya sebagai distributor plastik kepada pelanggannya 

dari tahun 2006 hingga 2009 adalah dengan menawarkan sistem retur barang 

terhadap setiap barang yang rusak dan memberi ganti rugi terhadap barang yang 

tidak sesuai pesanan. 

Secara teoretis Tjiptono (2008:151) mengungkapkan bahwa harga 

merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan 

atau pendapatan bagi perusahaan, disamping atribut produk, distribusi, dan 
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promosi yang menimbulkan biaya atau pengeluaran. Sementara itu, berdasarkan 

tujuannya, harga ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing lain, 

mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, dan 

menghindari campur tangan pemerintah (http://jurnalskripsi.com). Faktor harga 

dapat mempengaruhi pelanggan untuk pembelian ulang. Mengingat pembelian 

ulang biasanya timbul akibat terjadinya kepuasan pelanggan, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa faktor harga juga mampu mempengaruhi tingkat 

kepuasan pelanggan karena adanya pembelian ulang yang dilakukan oleh 

pelanggan. Selain itu, Tjiptono (2008:108) mengemukakan bahwa jaminan adalah 

janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada pelanggan, 

dimana para pelanggan akan diberi ganti rugi bila produknya ternyata tidak 

berfungsi sebagai mana yang diharapkan atau dijanjkan. Oleh karena itu 

terpenuhinya jaminan juga dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan.  

Berdasarkan fenomena di atas, dimana fakta mengatakan bahwa harga dan 

jaminan adalah hal yang patut diperhatikan oleh para distributor plastik, maka 

penulis ingin meneliti seberapa besar ”PENGARUH HARGA DAN JAMINAN  

TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PERUSAHAAN 

DISTRIBUSI BARANG PLASTIK HOUSE WARE UD.SUBUR JAYA ”.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada perusahaan 

distribusi barang plastik house ware UD. Subur Jaya? 

2. Apakah jaminan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada perusahaan 

distribusi barang plastik house ware UD. Subur Jaya? 

3. Apakah harga dan jaminan berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan 

pelanggan pada perusahaan distribusi barang plastik house ware UD. Subur 

Jaya?   

 

1.3. Batasan Penelitian 

Batasan pada penelitian ini adalah : 

1. Pelanggan dibatasi hanya pada 30 responden UD. Subur Jaya yang terdiri dari 

7 agen dan 23 toko. Hal ini disebabkan karena populasi dari penelitian ini 

hanya berjumlah 32 pelanggan. 

2. Tahun penelitian, karena penelitian ini hanya dilakukan pada tahun 2010, 

bulan Mei sampai dengan Juli. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

pada perusahaan distribusi barang plastik house ware UD. Subur Jaya. 

2. Untuk mengetahui apakah jaminan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

pada perusahaan distribusi barang plastik house ware UD. Subur Jaya. 

3. Untuk mengetahui apakah harga dan jaminan berpengaruh secara simultan 

terhadap kepuasan pelanggan pada perusahaan distribusi barang plastik house 

ware UD. Subur Jaya. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh adalah : 

1. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan bagi UD. Subur Jaya dalam menjalankan usahanya agar supaya  

di masa yang akan datang, UD. Subur Jaya dapat  meningkatan penjualan dan 

memenangan persaingan melalui peningkatan kepuasan pelanggan yang 

dipengaruhi oleh harga dan jaminan.   

2. Manfaat akademis   

a. Bagi penulis 

Untuk membandingkan dan menerapkan teori tentang harga dan jaminan 

yang sudah didapat penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas 

Ciputra Surabaya, dengan permasalahan aktual yang terjadi pada 
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perusahaan distribusi UD. Subur Jaya khususnya tentang variabel-variabel  

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada perusahaan distribusi 

barang plastik house ware UD. Subur Jaya.  

b. Bagi pembaca 

Untuk menambah perbendaharaan informasi baik bagi rekan-rekan 

mahasiswa-mahasiswi yang memerlukan untuk penelititan lebih lanjut 

khususnya tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan pada perusahaan distribusi barang plastik house ware UD. 

Subur Jaya.  

 


