
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Keberadaan kaca sebagai bahan bangunan telah dikenal dan digunakan sejak 

dibutuhkannya bidang konstruksi. Kaca berada di latar belakang  kehidupan sehari- 

hari  masyarakat. Sebesar 85% dari output massal dari industri kaca di seluruh dunia 

berupa dalam bentuk wadah untuk industri makanan, minuman, dan farmasi, atau 

kaca lembaran untuk konstruksi bangunan atau untuk pembuatan kendaraan 

bermotor. Segmen produk lain,selain wadah dan kaca lembaran hanya berkontribusi 

sebesar  15% dari output massal (Butler dan Hooper,2011).   Kaca sudah 

dipakai oleh peradaban manusia semenjak tujuh ribu tahun yang lalu. Kaca 

merupakan salah satu perlengkapan kebutuhan manusia yang tidak terpisahkan dalam 

kebutuhan sehari hari dikarenakan digunakan untuk kebutuhan primer manusia 

(Rasmussen,2015)  

Setiap negara memiliki ciri khas dan selera yang berbeda, hal ini berdampak pada 

pemilihan produk kaca di suatu negara. Indonesia adalah negara berkembang yang 

sedang aktif melakukan pembangunan khususnya di bidang infrastuktur. Oleh karena 

itu dibutuhkan banyak sekali jenis produk kaca untuk mendukung proses 

pembangunan negara. Data dari BPS di bawah ini menunjukan indeks perdagangan 

besar bahan bangunan  dan konstruksi  menurut jenis bangunan  dan konstruksi 

bangunan bulanan pada tahun 2018 disajikan dalam Tabel 1.1 :  



 

Tabel 1.1 Indeks Perdagangan Besar  Bahan Bangunan / Konstruksi Menurut  Jenis Bangunan/ 

Konstruksi bulanan 

 

  

 

 

 Sumber: BPS (2018) 

 Dari penjelasan Tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan industri 

mikro dan kecil khususnya dunia kontruksi dan pembangunan selalu mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun yang tercermin dari selalu meningkatnya nilai indeks 

dari tiap triwulannya. Berdasarkan data tersebut besar kesempatan bagi pelaku bisnis 

Indonesia untuk terjun dalam industri yang berhubungan dalam bidang konstruksi 

bangunan. 

Melihat perkembangan bisnis konstruksi (kaca) yang meningkat secara 

signifikan di Indonesia, mendorong  keluarga dari penulis  tertarik untuk 

berkecimpung dalam bisnis distribusi/ impor kaca dengan mendirikan perusahaan 

keluarga bernama PT Indonesia Glass Utama. Perusahaan ini bekerja sama dengan 

perusahaan internasional dunia  dimana headquarter perusahaan ini berada di 

Surabaya.  



PT Indonesia Glass Utama selalu menyediakan kualitas kaca yang sangat 

baik. Produk utamanya adalah float glass dan mirror glass seperti yang ditunjukan 

pada gambar 1.1 dan gambar 1.2 

 

  

Berdasarkan gambar 1.3 dibawah ini yang memuat data penjualan PT. 

Indonesia Glass Utama dapat diketahui urutan tiga tertinggi penjualan terjadi pada 

bulan Agustus 2018 senilai Rp 2.794.000.000,-  disusul pada bulan Mei 2018 dengan 

nilai penjualan Rp 2.763.000.000,- dan pada bulan November 2017 senilai Rp 

2.750.000.000,- .Pada bulan Juli 2017 dan Juli,  PT Indonesia Glass Utama 

meliburkan aktivitas operasionalnya untuk meminimalisir resiko bisnis, dikarenakan 

permintaan dari konsumen menurun karena bertepatan dengan libur panjang hari 

raya. Faktor lain yang melandasi adalah tingginya biaya storage di pelabuhan, dan 

banyaknya pengiriman yang juga libur pada sesi ini.Secara umum penjualan PT 

Gambar 1. Gambar 1.1: Produk Kaca Float Glass PT  

Indonesia Glass Utama 

 Sumber: Data Internal Perusahaan , 2018 

2 : Produk Kaca Cermin PT  Indonesia Glass Utama 

 Sumber: Data Internal Perusahaan , 2018 

v 

Gambar 1. Gambar 1.2 : Produk Kaca Cermin PT  

Indonesia Glass Utama 

 Sumber: Data Internal Perusahaan , 2018 

2 : Produk Kaca Cermin PT  Indonesia Glass Utama 

 Sumber: Data Internal Perusahaan , 2018 

v 



Indonesia Glass Utama masih relatif tidak stabil.

 

Gambar 1.3 Data Penjualan PT. Indonesia Glass Utama    

Sumber: Data internal perusahaan, 2018 

Berdasarkan data penjualan yang belum stabil di gambar 1.3, peneliti ingin 

mengetahui faktor faktor yang menjadi pertimbangan konsumen ketika membeli 

produk kaca.  Untuk itu peneliti memberikan pra-survei ke 12 potential buyers 

Business to Business di kota Surabaya dan sekitarnya. Hasil dari pra-survei disajikan 

pada  gambar 1.4 dibawah ini: 

   Gambar 

1.4 Hasil Pra-survei Faktor Minat Beli 
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Data penjualan PT Indonesia Glass Utama 
 ( dalam Milyar Rupiah) 



 Sumber: Data diolah, 2018 

 Hasil dari pra-survei, menunjukan bahwa sebanyak 32% responden memilih 

kualitas produk sebagai faktor utama dalam menentukan minat beli terhadap produk 

kaca. Faktor lain nya yang mengikuti yaitu Harga (21%), Kualitas Layanan (12%), 

Garansi (12%), Lokasi (7%), dan Standar Internasional (4%). Dari Tabel diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kualitas produk dan harga menjadi faktor utama pilihan 

konsumen dalam menentukan minat beli. 

 

 

Tabel 1.2 Daftar Keluhan Pelanggan  

No Nama Konsumen Keluhan Kategori 

1 PT Sumber Jaya  Harga sangat mahal tapi Kualitas sangat 

baik 

Harga 

2 PT Himalaya Kualitas barang impor dari PT IGU 

sangat baik tapi delivery time relatif lebih 

lama karena mengikuti schedule produksi 

dan  schedule pengiriman barang melalui 

kapal dibutuhkan waktu kurang lebih 1 

bulan. 

Kualitas 

Produk 

3 PT MSA Glass Kualitas barang cukup baik dan dapat Harga dan 



diterima customer akan tetapi untuk 

harga sulit berkompetisi dengan produk 

lokal yang cenderung harganya tetap. 

Sementara produk PT IGU harga nya 

semakin naik karena  mengikuti kurs 

dollar . 

kualitas 

4 PT Sepanjang 

Glass 

Kualitas produk sangat bagus. Akan 

tetapi tidak banyak varian kaca berwarna 

dibanding dengan produk lokal dimana 

banyak permintaan pasar untuk produk 

kaca warna yang PT IGU tidak memiliki. 

Kualitas 

Produk 

5 PT. Intan Glass 

Makmur 

Kualitas Produk sangat memuaskan. 

Packaging sangat memuaskan. Karena 

kayunya dari Canada ( Canadian Pine 

Wood). Produk PT IGU sangat 

mengutungkan untuk fabrikator seperti 

PT Intan karena packing nya bisa untuk 

re-ekspor produk yang dihasilkan oleh PT 

Intan Glass.  

Kekurangan nya adalah produk PT IGU 

tidak banyak varian produk yang 

dibutuhkan oleh permintaan pasar. Untuk 

 Kualitas 

Produk dan 

Harga 



harga relativ tinggi tapi sesuai dengan 

kualitas produk. 

Sumber: Data Internal Perusahaan (2018)  

Menurut Daryanto (2013:162) mendefinisikan harga adalah sejumlah uang 

yang ditagihkan untuk suatu produk atau sejumlah nilai yang dipertukarkan 

konsumen untuk memiliki atau menggunakan manfaat produk. Menurut 

Feringenbaum dalam Marwanto (2015:153) menyatakan bahwa kualitas produk 

merupakan keseluruhan dari pemasaran, rekayasa, pembuatan dan pemeliharaan yang 

dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Menurut Assael (2001:53) dalam Rifai et al., (2016) mendefisikan  minat beli  

(intention to buy) merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap obyek 

dan menunjukan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian.  

Penelitian oleh Razak (2016) mengemukakan bahwa harga memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen. Menurut Saleem et al., 

(2015), Denniswara (2016), Mirabi et al., didapati hasil bahwa minat beli sangat 

bergantung kepada kualitas produk,karena terbukti kualitas produk menunjukan 

signifikansi yang tinggi mempengaruhi minat beli.  

Oleh karena itu ,maka peneliti memilih dua faktor utama yang menjadi 

pertimbangan utama minat beli konsumen sebagai judul dari penelitian ini yaitu 

“Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Produk Kaca pada 

PT Indonesia Glass Utama”. 



1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan  rumusan masalah yang dirumuskan oleh penelilti, maka tujuan 

penelitian dibuat sebagai berikut: 

1. Apakah harga berpengaruh terhadap minat beli produk kaca pada PT 

Indonesia Glass Utama? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli produk kaca pada 

PT Indonesia Glass Utama? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah yang dirumuskan oleh penelilti, maka tujuan 

penelitian dibuat sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat beli produk kaca pada PT 

Indonesia Glass Utama. 

2.  Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat beli produk kaca 

pada PT Indonesia Glass Utama. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Bagi Penulis, penelitian ini dilakukan sebagai  syarat kelulusan Pendidikan S1 

di Universitas Ciputra. Penelitian ini merupakan rangkuman pemahaman teori 

dan kondisi bisnis di lapangan selama masa pembelajaran di Universitas. 



2. Bagi Pendidikan di Universitas Ciputra, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi pengetahuan tambahan topik serupa maupun bersingunggan dan 

menjadikan penelitian ini sebagai referensi  dalam mendirikan usaha PT 

Indonesia Glass Utama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini sebagai dasar penelitian untuk mengetahui pengaruh harga dan 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk kaca. Dengan peneitian ini 

diharapkan perusahaan dapat memperbaiki dan mengembangkan kinerja perusahaan. 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT Indonesia Glass Utama.  Data 

penelitian yang digunakan berdasarkan informasi yang didapatkan dari 

perusahaan pada periode Januri 2017 – Agustus 2018. Konsumen yang dipilih 

dalam penelitian adalah B2B yaitu para distributor yang memilih produk untuk 

dijual kembali  dan di distribusikan di negara Indonesia khususnya di kota 

Jakarta, Surabaya, Batam, Makassar, Medan, dan Semarang. Produk yang 

dijadikan acuan adalah produk kaca untuk konstruksi bangunan secara khusus 

Float Glass dan Mirror Glass. Variabel penelitian yang diteliti terbatas pada 

pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli produk kaca di PT 

Indonesia Glass Utama. 

 

 

 


