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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, maka bisnis di 

bidang perumahan, pertokoan, gedung-gedung bertingkat, hotel, juga semakin 

meningkat.  Bisnis properti dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan  yang 

cukup  baik.  Kebutuhan  masyarakat  akan  tempat  tinggal  menjadikan  peluang 

usaha bisnis properti sebagai salah satu peluang usaha yang sangat bagus. Maraknya 

pembangunan perumahan, mengakibatkan kompetisi bisnis properti sekarang 

semakin ketat. Perkembangan di bidang properti yang mengalami kenaikan sekitar 

15% tersebut, akan diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah permintaan 

terhadap  kebutuhan bahan bangunan sekitar 25% (Majalah Properti Indonesia, 

2017). 

Gambar 1. 1 Tren bahan bangunan, 2017 mulai bangkit. 
Sumber : Majalah Properti Indonesia, 2017 
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Peningkatan  permintaan  bahan  bangunan  tentu  saja  sangat  menggiurkan 

bagi pengusaha bahan bangunan. Bahan-bahan bangunan seperti besi, semen, cat, 

keramik,  paku,  kayu  dan  lainnya  pasti  akan  terus  dibutuhkan  oleh  industri 

properti. 

Salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami kenaikan minat beli bahan 

bangunan adalah wilayah Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan gambar 1.2 yang 

memperlihatkan minat beli masyarakat terhadap bahan bangunan di Jawa Timur dari 

Maret 2018 sampai dengan Maret 2019. 

 
 

 
Gambar 1. 2 Minat Beli Masyarakat Jawa Timur Terhadap Bahan Bangunan 
Sumber : Google Trends, 2019 

 
Jawa Timur mampu memenuhi kebutuhan bahan bangunan di daerahnya. 

Terbukti, pada Oktober 2018 terlihat kenaikan minat beli masyarakat terhadap 

bahan bangunan yang cukup pesat. Surabaya merupakan salah satu kota di Jawa 

Timur dan memiliki bangunan  yang cukup banyak dengan luas tanah  di atas 

100m2  dengan  jumlah  26.33%  pada  tahun  2017  (Badan  Pusat  Statistik  Jawa 

Timur, 2018) Oleh sebab itu di Jawa Timur banyak bermunculan pengusaha- 

pengusaha bahan bangunan dari skala kecil sampai yang besar 
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Tabel 1.1 Jumlah Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 
 
 
 

Hal tersebut membuka peluang bisnis bagi CV PAS untuk ikut menjadi 

supplier bahan bangunan di sebagian wilayah Jawa Timur. Karena CV PAS ini 

sendiri rata-rata konsumennya berasal dari kota Surabaya. Wilayah cakupan 

usahanya sudah mencapai hampir seluruh kota di Jawa Timur dan beberapa kota 

di Jawa Tengah. 

CV PAS adalah sebuah ‘General Supplier” yang mempunyai banyak bidang 

usaha, salah satunya adalah di bidang bahan bangunan. Saat ini wilayah usahanya 

sudah mencapai hampir seluruh kota di Jawa Timur dan beberapa kota di Jawa 

Tengah. Sebagai perusahaan yang baru bergerak di bisnis bahan bangunan (kurang 

lebih 4 tahun), perusahaan ini tentunya harus siap untuk menghadapi persaingan 

bisnis dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang lebih dulu terjun di bisnis ini. 

Akibat persaingan ini, CV PAS mulai merasakan adanya penurunan dalam omset 

penjualan produknya. Perlu keseriusan pemilik untuk mengetahui apa yang 

menyebabkan penurunan omset penjualan (Djulianto, 2019). 

Di dalam dunia industri sendiri, terjadinya persaingan antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lainnya merupakan hal yang biasa.  Perusahaan 
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mempersiapkan  berbagai  “senjata”  untuk  memenangkan  persaingan.  Pemilik 

usaha harus membuat strategi untuk perusahaannya dengan tepat ketika 

menawarkan produk barang dan jasanya agar dapat diterima oleh masyarakat. 

Perusahaan akan selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik dalam rangka 

menomor satukan pelanggannya. Kualitas pelayanan sangat berpengaruh bagi 

perusahaan karena berhubungan langsung dengan keputusan pembelian oleh 

pelanggan terhadap produk ataupun jasa yang dijual oleh perusahaan. Perusahaan 

harus fokus pada customer satisfaction yang akan menciptakan customer 

engagement melalui kualitas pelayanan dan kualitas produk. Hal ini juga berlaku 

untuk bisnis  bahan bangunan. 

Berdasarkan   pemaparan   di   atas,   maka   penelitian   ini   diberi   judul: 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Bahan Bangunan di CV PAS” 

1.2    Rumusan Masalah 
 

1) Apakah   kualitas   pelayanan   berpengaruh   signifikan   terhadap   keputusan 

pembelian bahan bangunan di CV PAS? 

2) Apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian bahan bangunan di CV PAS? 

1.3    Tujuan Penelitian 
 

1) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan 

pembelian bahan bangunan di CV PAS. 

2) Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

bahan bangunan di CV PAS. 
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1.4  Manfaat Penelitian 
 

1) Manfaat Teoritis 
 

Menambah wawasan serta pengetahuan dalam hal manajemen 

pemasaran terutama tentang kualitas pelayanan dan kualitas produk serta 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian bahan bangunan. 

2) Manfaat Praktis 
 

Memberi masukan bagi perusahaan tentang pengaruh kualitas 

pelayanan dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian bahan 

bangunan. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh kualitas 

pelayanan dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian bahan 

bangunan di CV PAS periode tahun 2016-2018, karena di periode tersebut 

terjadi penurunan omset penjualan bahan bangunan. Periode penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Februari 2019-Desember 2019. 

 


