
1	

Bab I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia dan merupakan 

negara agraris. Beras merupakan  salah satu hasil pertanian utamanya. Sebagai 

makanan pokok utama masyarakat Indonesia produksi beras dalam negeri 

meningkat cukup signifikan. Selain disebabkan oleh peningkatan jumlah populasi, 

banyaknya masyarakat yang mengganti makanan pokok mereka dengan beras 

juga menyebabkan meningkatnya jumlah konsumsi beras. Bangsa Indonesia telah 

menjadi bangsa yang terbesar mengkonsumsi beras di dunia yaitu rata-rata 

konsumsi pertahun sebesar 1.697 kg/tahun. (BPS. 2017) 

Tabel 1.1 Produksi Beras Nasional Tahun 2012-2017 di Indonesia 

Tahun Produksi Beras(ton) 
2012 69.1 
2013 71.3 
2014 70.9 
2015 75.4 
2016 79.2 

  Sumber: Data diolah (Food and Agliculture Organization of the United 
  Nations and Kementrian Agrikultur  Tahun 2008-2016.) 

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa terjadi peningkatan secara signifikan 

terhadap hasil produksi beras nasional hal ini menandakan bahwa produksi beras 

nasional semakin baik tiap tahunnya. Disimpulkan bahwa beras sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat indonesia pada umumnya. Peningkatan produksi beras nasional 

tersebut terjadi seiring dengan  peningkatan konsumsi beras rumah tangga di 

Indonesia. 
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Jumlah produksi beras yang ada di Indonesia berbanding sama dengan 

peningkatan yang terjadi pada tingkat konsumsi beras di Indonesia setiap 

tahunnya. Pada Tabel 1.2 dapat kita lihat dari tahun 2012 hingga 2016 tingkat 

konsumsi beras di Indonesia yang cenderung meningkat,  pada tahun 2017 terjadi 

penurunan konsumsi beras rumah tangga sebanyak 4.65 ton. Dibawah ini 

merupakan tabel tingkat konsumsi beras rumah tangga yang ada di Indonesia 

selama 5 tahun terakhir dalam bentuk satuan ton. 

Tabel 1.2 Tingkat Konsumsi Beras Rumah Tangga 2012-2017 
 

Tahun Konsumsi 
Beras/Bulan/Ton  

Tahun/Ton 

2012 6.70 80.40 
2013 6.56 78.82 
2014 6.50 78.05 
2015 6.52 78.29 
2016 6.67 80.06 
2017 6.28 75.40 

Sumber: Data diolah (Rata-Rata Konsumsi per Kapita Seminggu Beberapa Macam Bahan 
Makanan Penting, 2012-2017 BPS.) 

 
 Tabel 1.2 menunjukkan bahwa konsumsi beras cenderung menurun hal 

ini disebabkan karena konsumsi beras sebagai produk komoditas tidak lepas dari 

peran ritel. Ritel sebagai salah satu bagian terpenting dalam mata rantai konsumsi, 

karena ritel atau disebut juga sebagai usaha eceran adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kegiatan penjualan barang atau jasa yang siap dipakai oleh 

konsumen akhir. Menurut Utami dalam Andryansyah, (2018), pengertian ritel 

adalah beragam produk dan jasa atau keduanya yang dijual kepada konsumen 

sebagai keperluan hidupnya maupun bersama. Peran penting peritel juga terjadi 

dalam bidang pertanian. Ritel produk komoditas di Surabaya yang merupakan 

provinsi Jawa Timur berkembang cukup pesat.  
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Toko Beras Mr.Beras salah satunya merupakan perusahaan yang 

bergerak pada bidang ritel beras yang berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur. 

Bisnis ini berfokus pada bahan pangan yang khususnya beras saja. Mr.Beras, 

sudah berdiri sejak tahun 2016. Dengan beranggotakan 5 orang. Sementara ini 

kami memiliki 1 gudang penyimpanan yang berlokasi di Jalan Dharmahusada 

Indah Tengah 1 Block C-77. Kami melayani penjualan di daerah Surabaya barat 

dan timur untuk sementara ini. Kualitas beras yang kami miliki yaitu tipe IR 64. 

Berikut adalah data grafik penjualan Mr.Beras selama 5 bulan terakhir. 

 

Gambar 1.1	Data Penjualan Mr.Beras Periode Febuari 2018 - Juni 2018	

Sumber: Diolah dari Mr.Beras 

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan grafik pendapatan Mr.Beras 

yang belum mencapai target tiap bulannya sebesar Rp 5 juta rupiah. Pada grafik 

tersebut terdapat beberapa kendala penjualan yang kurang stabil, dimana pada 

bulan Juni 2018 merupakan penjualan tertinggi sebesar Rp 4.465.000. Febuari 

merupakan penjualan terendah sebesar Rp 2.225.000 karena pada awal bulan ada 

beberapa beras yang terserang hama kutu.  
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Kualitas produk membuat  konsumen juga mempertimbangkan apa 

yang akan mereka beli. Menurut Kotler dan Armstrong (2014: 278) adalah 

kemampuan suatu produk untuk menjalankan fungsinya meliputi daya tahan, 

ketetapan, keandalan, perbaikan, kemudahan operasi, serta atribut bernilai lainnya. 

Untuk mencapai kualitas produk yang diinginkan maka perlu suatu standarisasi 

kualitas. Faktor kualitas produk memiliki peranan penting karena kualitas produk 

menjadi faktor penentu tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen setelah 

melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk.	 Seringkali Mr.Beras 

kurang memberikan kualitas yang baik dan tidak sesuai dengan harga yang ada. 

Hal tersebut dikarenakan supplier yang sering kali  tidak menepati janji yang 

diberikan sehingga kualitas beras kami tidak menentu. 

Selain berbicara mengenai  kualitas produk, faktor yang sangat penting 

yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah faktor harga. 

Respond dari konsumen Mr.Beras memberikan pendapat bahwa harga beras di 

Mr.Beras cenderung lebih mahal daripada kompetitor. Penentuan harga produk 

maupun jasa yang dilakukan perusahaan sangat berpengaruh pada keputusan 

konsumen. Menurut Kotler dalam Fatmawati, (2018), berpendapat harga adalah 

jumlah uang yang dibebankan kepada sebuah produk atau jasa atau jumlah yang 

diukur konsumen atas berbagai manfaat dalam memiliki atau menggunakan 

produk atau jasa tersebut. Selain mengenai harga keputusan pembelian memiliki 

peranan penting dalam sebuah proses pembelian. Menurut Kotler dan Keller 

(2012:166) menyatakan bahwa perusahaan yang cerdas adalah perusahaan yang 

berusaha untuk memahami proses keputusan pembelian pelanggan secara 
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keseluruhan seperti pembelajaran, memilih, menggunakan, dan menyingkirkan 

produk tersebut. Mr.Beras menawarkan produk beras dengan merek Kemudi 

dengan harga yang cukup kompetitif. Harga tersebut masih kurang diminati oleh 

konsumen karena harga Mr.Beras yang cenderung lebih mahal dari pasaran dalam 

perspektif konsumen. Hal tersebut membuat ritel kami tidak dapat bekerjasama 

sebagai supplier hotel yang dapat meningkatkan penjualan kami secara signifikan. 

Berdasakan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengkaji lebih mendalam mengenai PENGARUH KUALITAS PRODUK 

DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN  Mr.Beras.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uaraian yang dikemukakan maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen Mr.Beras? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

Mr.Beras ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan peneltian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah kualitas produk mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam membeli beras di Mr.Beras. 

2. Untuk mengetahui apakah harga mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

membeli beras di Mr.Beras. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka berikut adalah beberapa manfaat yang 

terkandung dalam penelitian: 

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan 

pengetahuan yang menghasilkan pemahaman baru yang terkait dengan 

kualitas produk dan harga. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

sumber referensi yang optimal bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang. 

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

Mr.Beras untuk merumuskan strategi penetapan harga yang tepat bagi 

perusahaan dan cara meingkatkan kualitas produk untuk meningkatkan omset 

penjualan. 

1.5 Batasan Penelitian 

Dalam menjalankan penelitian ini, maka peneliti membatasi lingkup penelitian 

sebagai berikut:  

1. Penelitian ini dilakukan di wilayah Surabaya. 

2. Penelitian ini terbatas pada konsumen Mr.Beras yang pernah menggunakan 

produk Mr.Beras. 

3. Data penjualan yang digunakan adalah data penjualan dari periode Febuari  

2018 – Juni 2018 yang pernah membeli produk Mr.Beras sebanyak dua kali 

atau lebih. 


