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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Salah satu fenomena yang terjadi zaman ini adalah banyaknya industri yang 

lahir, baik industri skala besar maupun skala kecil. Salah satu industri yang ada dan 

tidak pernah mati sampai sekarang adalah industri komoditas makanan (Tim Gemini 

Writer, 2010 : 94). Hal ini disebabkan karena makanan merupakan salah satu dari 

tiga kebutuhan pokok manusia (sandang, pangan, papan) yang harus terpenuhi 

dengan baik. Di dalam industri komoditas makanan juga terdapat banyak sekali jenis 

komoditi yang dibutuhkan sehingga banyak orang yang melakukan kegiatan jual beli 

di industri ini. Salah satu komoditi yang ada adalah beras. 

Beras sudah menjadi konsumsi pokok utama di beberapa negara, termasuk 

Indonesia dimana 96% penduduknya tergantung pada pangan beras (Khudori, 2008 : 

83). Masyarakat Indonesia memerlukan beras sebagai makanan pokok mereka, oleh 

karena itu tingkat permintaan beras selalu ada dari tahun ke tahun. Beras menjadi 

suatu komoditi yang penting sekali di Indonesia, hal ini memicu banyaknya orang 

yang bekerja di bidang yang berkaitan dengan beras, baik sebagai petani, maupun 

sebagai distributor. Masyarakat Indonesia sendiri memerlukan distributor-distributor 

handal disebabkan letak geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau sehingga 

diperlukan distribusi yang lancar untuk mendistribusikan beras ke daerah-daerah. 
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Indonesia memiliki banyak daerah terpencil terutama di Indonesia bagian 

timur, dimana perhubungan masih sulit dilakukan karena letak geografis yang jauh 

dari ibukota sehingga pembangunan di sana masih lambat, apalagi kebutuhan mereka 

juga perlu terpenuhi, termasuk beras. Sementara apabila mereka hanya 

mengandalkan bantuan beras dari pemerintah, penduduk setempat hanya mendapat 

bantuan setahun sekali dan jumlahnya 25 Kg beras untuk satu keluarga (Sularto, 

2010 : 238).  

Hal ini memberikan kesempatan kepada distributor beras untuk melakukan 

bisnis di Indonesia bagian timur. Salah satu provinsi di Indonesia bagian Timur 

adalah provinsi Maluku. Sebagai gambaran, jumlah penduduk di Provinsi Maluku 

adalah 1.531.402 jiwa (sensus penduduk BPS 2010) dan angka konsumsi beras per 

kapita sebesar 80 kg/tahun. Oleh karena itu, diperkirakan kebutuhan beras di Maluku 

adalah sebanyak 122.512 ton/tahun. Dari sisi penawaran, produksi Gabah Kering 

Giling Maluku pada tahun 2011 diperkirakan sebanyak 78.134 ton atau setara 

dengan 50.787 ton beras (BPS Maluku 2011). Mengacu pada data ini maka pada 

tahun-tahun berikutnya diprediksi terjadi defisit kebutuhan beras sebesar 59% dari 

permintaan atau sekitar 71.725 ton. Hal ini berarti dari setiap 100 kg permintaan 

beras, 59 kg-nya harus diimpor dari luar Maluku. 

Kebutuhan beras untuk masyarakat Maluku selama ini didatangkan dari luar 

pulau karena pengembangan khusus sawah di daerah tersebut belum dapat 

memenuhi kebutuhan warga sehingga stok beras harus dipasok dari luar daerah, 

terutama Surabaya dan Makassar. Provinsi Maluku sendiri memiliki beberapa daerah 

bagian, salah satunya adalah kepulauan Aru yang beribu kota di Kabupaten Dobo. 
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Satu per tiga jumlah penduduk kepulauan Aru yang berjumlah 28.046 orang 

bertempat tinggal di Dobo (BPS Maluku, 2010). Sama seperti daerah lain, beras 

menjadi salah satu makanan pokok masyarakat kepulauan Aru.  

Tabel 1.1  

Jumlah penduduk Provinsi Maluku 2007 - 2010 

Kota Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 

Maluku  

Tenggara  Barat 

162.636 93.621 94.370 105.341 

Maluku Barat 

Daya 

68.650 69.612 70.412 70.714 

Maluku  

Tenggara 

153.198 102.991 105.081 96.442 

Maluku  Tengah 398.138 368.874 370.931 361.698 

B u r u 143.310 94.116 95.974 108.445 

Buru Selatan 50.552 51.754 52.950 53.671 

Kepulauan Aru 79 865 80.140 81.712 84.138 

Seram Bagian 

Barat 

158.619 158.937 159.718 164.656 

Seram Bagian 

Timur 

82.699 85.353 86.709 99.065 

A m b o n 271.972 281.293 284.809 331.254 

T u a l 51.977 53.323 54.404 58.082 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. 

 

Dengan kondisi tersebut, pemilik beras Cap Lombok (selanjutnya dikenal 

dengan CL) ingin mengambil peluang dengan menawarkan beras kepada para 

pemilik toko / reseller dan konsumen di Dobo. Perusahaan CL adalah distributor yang 

mendistribusikan produk ke reseller yang kemudian dijual lagi kepada end user di 

Kabupaten Dobo. Pada awalnya, perusahaan hanya menawarkan produk beras 

kepada pemilik toko disana akan tetapi semua menolak penawaran perusahaan. Oleh 

karena itu, perusahaan merasa perlu untuk mengetahui perilaku pasar konsumen agar 
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dapat menjual produk yang sesuai dengan melakukan pendekatan kepada konsumen 

di lapangan.  

Perusahaan belum pernah melakukan penelitian langsung di lapangan 

sebelumnya sehingga perusahaan menyadari pentingnya melakukan penelitian lebih 

lanjut. Perusahaan ingin mengangkat fenomena yang terjadi pada konsumen, 

khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

terhadap produk beras. Perusahaan akan melakukan ekspansi dengan membuka toko 

beras di Dobo dan melakukan pendekatan hubungan Business to Consumer 

(selanjutnya dikenal dengan istilah B2C). 

Pada awal penelitian, perusahaan melakukan wawancara lisan kepada 10 end 

user di Dobo. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian beras. Hasil wawancara menyimpulkan bahwa 

masyarakat di Dobo memperhatikan harga, kualitas produk, kemasan, merek, dan 

kuantitas. Faktor-faktor ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara langsung 

dengan responden tanpa memberikan pilihan, perusahaan hanya melontarkan 

pertanyaan kepada mereka mengenai faktor yang membuat mereka memilih beras 

tertentu untuk dikonsumsi. 
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Tabel 1.2 

Hasil wawancara konsumen produk beras di Dobo 

Resonden 

(Konsumen) 

Faktor-faktor yang dipertimbangkan end user beras di Kabupaten Dobo 

Harga Kualitas Kemasan Merek Kuantitas 

25 

Kg 

50 Kg 

Responden 1 √ √   √  

Responden 2 √   √ √  

Responden 3  √    √ 

Responden 4  √  √   

Responden 5 √ √     

Responden 6 √ √ √   √ 

Responden 7 √ √  √  √ 

Responden 8 √ √   √  

Responden 9  √ √  √  

Responden 10  √    √  

Sumber: Hasil Wawancara Desember 2011 

 

Tabel 1.2 adalah hasil pilihan end user yang memilih faktor apa saja yang 

dipertimbangkan. dalam membeli beras. Dari wawancara yang dilakukan kepada end 

user, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian beras adalah faktor harga, 

kualitas, kemasan, merek, dan kuantitas beras. Dari beberapa faktor tersebut, 

responden yang membeli beras mayoritas mempertimbangkan harga dan kualitas. 

Dari hasil wawancara, didapatkan hasil sebagai berikut. 
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Tabel 1.3 

Hasil perhitungan wawancara end user di Dobo 

Faktor yang menjadi pertimbangan keputusan 

pembelian beras di Kabupaten Dobo 

Jumlah 

Harga 7 

Kualitas produk 8 

Kemasan 2 

Merek 3 

 

Tabel 1.3 merupakan hasil wawancara perusahaan dengan 10 responden end 

user dimana terdapat dua faktor terbanyak yaitu harga dan kualitas produk. Merek 

tidak diteliti dikarenakan tidak banyak yang memilih merek dan banyak pemilik toko 

yang memberikan merek mereka sendiri. Begitu pula dengan kemasan, pemilik toko 

memakai kemasan mereka sendiri sehingga perusahaan tidak fokus pada faktor 

tersebut. Faktor harga dan kualitas produk yang akan diteliti oleh perusahaan karena 

berhubungan dengan keputusan pembelian beras di Dobo. 

Kualitas beras meliputi beberapa hal seperti kadar air, warna, tingkat 

kepunelan, dan keutuhan (tingkat kepatahan). Terdapat berbagai macam jenis atau  

varietas beras di Indonesia dan tiap varietas memiliki kualitas yang berbeda dan 

berpengaruh terhadap selera konsumen sehingga selera tiap daerah berbeda satu 

sama lain (Gafar, 2009 : 20). Varietas beras yang dijual di Kabupaten Dobo dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.4 

Varietas beras 

Varietas Beras Karakteristik 

IR64 a) Butir panjang & kurus 

b) Warna putih susu 

Membramo/Bramo a) Pendek & gemuk 

b) Warna bening 

Bengawan a) Panjang & kurus 

b) Warna putih susu 

Rojolele a) Masa tanam lama 

b) Tahan lama 

Sumber: Husein, 2009 : 4 

 

 Beras dijual oleh beberapa pemilik toko di Dobo, sehingga peran harga 

menjadi cukup sensitif dan perlu dijaga agar harga tetap stabil. Di dalam bisnis 

beras, keuntungan yang didapat dari beras sangat kecil baik sebagai distributor 

maupun pemilik toko sehingga untuk bertahan di bisnis ini, sangat tergantung 

kepada harga yang ditawarkan kepada konsumen. Berikut adalah daftar harga jual 

beras yang ditawarkan kepada konsumen di Dobo.  

Tabel 1.5 

Daftar merek dan harga beras di Kabupaten Dobo per Desember 2011 

Merek Beras Harga Beras (Per satu Kg) Jenis Beras 

Lumba-lumba Rp. 7.300,- IR64, Kualitas Medium, Dari 

Jawa Timur. 

Mawar Rp. 7.250,- IR64, Kualitas Medium, Dari 

Jawa Timur. 

Chun Chun Rp.7.550,- Bengawan, Kualitas kepala 

super, Dari Jawa Timur. 

Raja Leleh Rp.7.500,- Rojo Leleh, Kualitas Medium, 

Dari Jawa Timur. 

Kebon Mas Rp. 7.400,- IR64, Kualitas Kepala Super, 

Dari Jawa Timur. 

Cap Lombok Rp. 7.350,- IR64, Kualitas Medium, Dari  

Jawa Timur. 

Sumber: Data primer diolah 
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Dari data Tabel 1.5 terlihat beberapa merek beras yang dijual dan jenis beras 

yang banyak dijual di Dobo seperti IR64, Bengawan, dan Rojo Leleh. Harga menjadi 

daya tarik bagi masyarakat, sehingga penting sekali untuk distributor beras menjaga 

harga yang beredar di pasaran dengan menjaga stok agar harga tidak berubah secara 

tiba-tiba. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Apakah harga produk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen beras 

di Dobo. 

2) Apakah kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

beras di Dobo. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengenali pengaruh harga dan 

kualitas produk perusahaan terhadap keputusan pembelian konsumen untuk 

mengambil beras dari perusahaan yaitu : 

1) Untuk mengetahui apakah harga produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen beras di Dobo. 
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2) Untuk mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen beras di Dobo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian mengenai pengaruh harga dan kualitas produk 

perusahaan terhadap keputusan pembelian konsumen  yaitu : 

1) Secara akademik 

a. Sebagai pembelajaran bagi mahasiswa yang ingin mempelajari penelitian 

distribusi beras di Indonesia bagian Timur. 

b. Sebagai bahan untuk menambah wawasan mengenai pentingnya harga 

dan kualitas dalam bisnis. 

c. Sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya 

pemasaran dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2) Secara praktis 

a. Sebagai pengambilan keputusan CL dalam menjual komoditi di 

Kabupaten Dobo. 

b. Sebagai pengambilan keputusan buat CL dalam pengembangan distribusi 

komoditi di Indonesia bagian timur. 
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E. Lingkup Permasalahan 

Adapun lingkup permasalahan dalam penelitian sebagai berikut : 

1) Objek dari penelitian ini adalah konsumen akhir yang melakukan pembelian 

beras di Dobo. 

2) Konteks keputusan pembelian dalam penelitian ini didasarkan pada konsep  

Business to Consumer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


