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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia 

setelah Cina dan India (Food and Agriculture Organization, 2011). Dilihat dari 

Tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa makanan pokok masyarakat Indonesia adalah 

beras. Ketersediaan dan konsumsi beras dalam jumlah banyak menciptakan 

peluang yang dimanfaatkan oleh produsen beras dalam kemasan. Terdapat 

beragam merek beras dalam kemasan yang dibuat oleh masing-masing produsen 

agar mudah dikenali oleh masyarakat.  

Tabel 1.1 Konsumsi Rata-rata Per Kapita Beberapa Bahan Makanan di Indonesia  

No Bahan Makanan Satuan 

unit 

Tahun 

 

Rata-rata 

pertumbuhan 

(%) 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Beras Kg 90.468 93.440 91.302 90.155 89.477 -0.25 

2 Beras ketan Kg 0.261 0.261 0.209 0.209 0.261 1.25 

3 Tepung beras Kg 0.469 0.365 0.313 0.365 0.365 -4.96 

4 Tepung terigu Kg 1.877 1.408 1.251 1.304 1.460 -4.99 

5 Jagung basah 

berkulit 
Kg 2.339 1.251 0.626 0.939 0.626 -20.29 

6 Jagung pipilan Kg 3.129 2.294 1.825 1.564 1.199 -21.19 

7 Ketela pohon Kg 6.987 7.665 5.527 5.058 5.788 -3.06 

8 Ketela rambat Kg 2.399 2.659 2.242 2.294 2.868 5.63 

9 Gaplek Kg 0.261 0.261 0.052 0.052 0.104 5.00 

10 Daging sapi Kg 0.417 0.365 0.313 0.365 0.469 4.61 

11 Daging ayam ras Kg 3.441 3.233 3.076 3.546 4.328 6.60 

 Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2007-2011 (diolah)   

Dengan adanya peluang dalam industri beras, penulis bersama rekan 

mendirikan bisnis yang bernama Anugerah Pangan Sentosa (APS). Bisnis ini 

didirikan pada awal tahun 2012 dan bergerak dalam bidang distributor komoditas 

beras. Target utama dari APS adalah masyarakat Surabaya yang membutuhkan 
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pasokan beras. Selain rumah tangga, APS juga melayani rumah makan, 

perusahaan, dan instansi lainnya. 

Dilatarbelakangi oleh jumlah produsen yang terus mengalami peningkatan, 

persaingan bisnis beras menjadi semakin ketat atau kompetitif. Fenomena ini 

menandakan semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan 

(needs), keinginan (wants), dan permintaan (demands). Jika ketiga aspek tersebut 

terpenuhi, maka produsen telah sukses dalam menciptakan kepuasan konsumen 

(Kotler & Armstrong, 2010:5). Ketatnya persaingan dalam bisnis beras dimana 

terdapat lebih dari sepuluh ribu merek beras yang terdaftar di Indonesia (Dirjen 

HAKI) memudahkan konsumen dalam menemukan alternatif pilihan produk 

beras. Oleh karena itu, APS perlu menciptakan reputasi yang baik sehingga 

tingkat perpindahan konsumen ke produsen  lainnya dapat berkurang. 

Pembeli memilih produk dengan memilih penawaran yang memberikan nilai 

terbesar. Nilai adalah kombinasi dari kualitas, pelayanan, dan harga. Banyaknya 

kompetitor membuat banyak penjual melakukan penekanan harga sehingga 

penjual lainnya perlu menekan harga serendah mungkin. Harga merupakan 

komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan (Tjiptono, 

2012:151). Namun, hal ini tidak menjadikan APS semata-mata melakukan 

penekanan harga, sebab ada beberapa hal yang dapat diusahakan untuk 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kualitas produk dan pelayanan dapat 

menjadi kunci keberhasilan kompetitif yang membuat pelanggan pada akhirnya 

tidak terlalu mempersoalkan harga. APS ingin membuktikan bahwa ketika 

kepuasan konsumen dapat diperoleh dari kualitas produk dan layanan, maka 
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penjualan produk beras Cap Macan dapat berlangsung untuk jangka waktu yang 

lebih panjang. Hubungan jangka panjang antara APS dengan konsumen dapat 

meminimalisir kemungkinan konsumen berpindah pada merk lain. 

APS menawarkan produk dengan 2 jenis kualitas, yaitu kualitas super dan 

kualitas sedang, di mana yang membedakan keduanya adalah tingkat keutuhan 

dari butiran beras. Kualitas super memiliki tingkat keutuhan biji beras yang tinggi. 

Sedang tingkat keutuhan biji beras pada kualitas sedang ada dibawah kualitas 

super. Beras sendiri memiliki masa panen pada periode tertentu, namun ada juga 

yang mengalami gagal panen karena disebabkan oleh berbagai faktor. Ketika 

bukan masa panen, ketersediaan beras menjadi sedikit dan banyak beras yang 

kualitasnya menurun, sehingga produk beras banyak mengalami penurunan 

kualitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera. Hal ini dapat 

berdampak pada kepuasan pelanggan APS. Kualitas layanan juga menjadi salah 

satu aspek penting dalam project APS. Project APS menawarkan layanan 

pelanggan seperti delivery order, kuantitas beras sesuai pemesanan. Kualitas 

layanan yang diberikan APS bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan 

kemudahan terhadap calon pembeli. 

Konsistensi adalah hal yang berperan penting dalam bisnis beras, dikarenakan 

susahnya melakukan inovasi dalam beras sehingga konsistensi kualitas produk 

dan layanan yang dapat berperan penting untuk memuaskan pelanggan. Dari 

konsistensi dan memberikan nilai pelanggan yang baik tentunya dapat 

menciptakan kepuasan bagi pelanggan. Kepuasan konsumen menurut Kotler dan 

Keller (2009:139) adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 
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kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Bila kinerja 

melebihi harapan mereka akan merasa puas dan sebaliknya bila kinerja tidak 

sesuai harapan maka akan kecewa. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan 

akan sangat puas atau senang. 

Menurut Wilson et al,. (2012:75) ada lima hal yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan yaitu, kualitas produk, kualitas layanan, harga, faktor personal, dan 

faktor situasional. Berdasarkan pemaparan di atas motivasi penulis dalam memilih 

judul penelitian ini karena ketatnya persaingan harga membuat project penulis 

harus memberikan nilai tambah pada aspek yang lainnya yaitu kualitas layanan 

dan kualitas produk sehingga pelanggan yang datang merasakan perbedaan 

dengan kompetitor lainnya dan pelanggan yang puas tidak terlalu sensitif terhadap 

harga (Kotler dan Keller, 2009:140). Selain itu pemilihan faktor kualitas produk 

dan kualitas layanan juga didukung oleh hasil dari pilot testing yang dilakukan 

pada sepuluh orang pelanggan APS, dimana kualitas layanan dipilih sebanyak 

delapan orang, kualitas produk dipilih sebanyak tujuh dan faktor harga sebanyak 

tiga orang yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Faktor situasional dan 

fungsional merupakan faktor eksternal dimana hal tersebut tidak dapat 

dipengaruhi oleh penulis. Maka penulis membuat penelitian yang berjudul 

"Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Anugerah Pangan Sentosa". 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas maka perumusan masalah yang akan diteliti 

adalah: 
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1. Apakah Kualitas produk dan kualitas layanan secara simultan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan APS? 

2. Apakah Kualitas produk secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan? 

3. Apakah Kualitas layanan secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah kualitas layanan dan kualitas produk 

berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Untuk mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan pelanggan. 

3. Untuk mengetahui apakah kualitas layanan berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan pelanggan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Akademis 

a. Bagi pembaca, Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai 

wawasan mengenai kepuasan pelanggan dan sebagi referensi untuk 
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melakukan  pengembangan penelitian yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

penulis terhadap hal-hal yang mempengaruhi kepuasan konsumen, 

khususnya kualitas layanan dan kualitas produk. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan 

terhadap kepuasan konsumen APS. Hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan strategi dan 

pengembangan bisnis. 

 

1.5 Lingkup Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis ingin membahas masalah-masalah 

yang dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada konsumen Anugerah Pangan Sentosa yang 

pernah membeli minimal 1 kali.  

2. Produk yang diteliti adalah beras yang ditawarkan oleh Anugerah 

Pangan Sentosa yaitu beras "cap macan". 

3. Penelitian menurut data penjualan APS dari bulan Februari 2012 

sampai dengan Agustus 2013. 

 




