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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pada umumnya masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Timur

menggunakan batu kapur (di Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik dan Madura) 

sebagai bahan bangunan, misalnya untuk pondasi rumah dan pengganti batu bata 

merah. Batu kapur juga dimanfaatkan untuk bahan campuran pembuatan semen, cat, 

farmasi, dan lain-lain (Arifin, 2010). Batu kapur akan mempunyai nilai ekonomi yang 

sangat tinggi apabila mempunyai kemurnian kimia yang tinggi serta mempunyai 

ukuran yang kecil (skala nano) karena sangat dibutuhkan sebagai bahan baku oleh 

banyak industri. 

 UD. SION adalah produsen kalsium karbonat yang terletak di kota Tuban dan 

berdiri sejak tahun 1998 yang didirikan oleh Bapak Wiji. Sistem produksi UD. SION 

masih bersifat tradisional dengan menggunakan mesin rakitan, sehingga hanya dapat 

menghasilkan satu jenis kehalusan produk saja yaitu mess 500. Penjualan kalsium 

karbonat di UD. SION menggunakan sistem pemesanan setiap bulan. Lokasi produksi 

di Tuban dekat dengan sumber bahan baku yaitu batu kapur dari PT. Pentawera yang 

kemudian diolah menjadi bentuk tepung kalsium karbonat. 

 UD. SION memiliki banyak kompetitor yang terletak di daerah Tuban 

sehingga membuat persaingan semakin ketat. Market leader dari perusahaan kalsium 

karbonat ini adalah PT. OMYA yang sudah dapat membuat kalsium karbonat dalam 
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berbagai bentuk kehalusan. Selain PT. OMYA, kompetitor lainnya meliputi UD. 

DSGM, PT. PJL, PT. ABC, UD. Sumber Mas dan UD. Jati Luhur. 

 Data Kompetitor UD. SION periode Januari 2010 – Januari 2012 disajikan 

pada Tabel 1.1 berikut ini : 

Tabel 1.1 

Data Kompetitor UD. SION Periode Januari 2012 – Maret 2012 

Nama 

Kompetitor Harga (Rp/kg) Letak Perusahaan 

PT. OMYA 275 Surabaya 

UD. DSGM 245 Sidoarjo 

PT. PJL 250 Tuban 

PT. ABC 245 Tuban 

UD. Sumber Mas 245 Tuban 

UD. Jati luhur 250 Tuban 

Sumber : Data Primer UD. SION, 2012 

Dari Tabel 1.1 dapat diamati bahwa harga kalsium karbonat yang paling 

murah adalah Rp 245/kg, yaitu kalsium karbonat yang diproduksi oleh UD. DSGM, 

PT. ABC dan UD. Sumber Mas. Kalsium karbonat yang diproduksi oleh UD. SION 

memiliki harga yang sama dengan ketiga kompetitor tersebut, yaitu Rp 245/kg. Dari 

ketiga kompetitor tersebut, PT. ABC dan UD. Sumber Mas dapat dikatakan sebagai 

head-to-head competitor karena menjual harga yang sama, berlokasi sama, dan 

memiliki jumlah armada truk dan karyawannya yang banyak.  

UD. SION memiliki dua tipe konsumen, yaitu distributor dan perusahaan. 

Distributor adalah konsumen yang membeli kalsium karbonat untuk dijual ke pihak 
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lain. Sedangkan perusahaan adalah konsumen langsung yang mengolah kalsium 

karbonat atau menggunakan kalsium karbonat untuk proses produksi. Gambar 1.1 

menunjukkan bahwa per Januari 2012, UD.Sion memiliki total 11 konsumen. 4 

konsumen atau 36,4% merupakan perusahaan sedangkan sisanya 7 konsumen atau 

63,7% merupakan distributor. 

 
Gambar 1.1  

Konsumen UD. SION periode Januari 2012                                                     

Sumber : Data Primer UD. SION, 2012 

 

 
Gambar 1.2 
Persentase omzet yang didapat dari distributor dan perusahaan oleh UD. SION periode 

Januari 2012 
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Sumber: Data Primer UD. SION, 2012 

 
Gambar 1.3 

Persentase profit margin yang didapat dari distributor dan perusahaan oleh UD. SION periode 

Januari 2012 

 Sumber: Data Primer UD. SION 

 

 Gambar 1.2 dan 1.3 menunjukkan bahwa hasil yang didapat oleh UD.Sion 

dari distributor lebih besar dari hasil yang didapat dari perusahaan, baik dalam segi 

omzet yang berbanding 56 : 44 maupun dalam segi profit margin yang berbanding 74 

: 26. Maka dari itu penelitian ini akan fokus pada penjualan terhadap distributor 

karena distributor merupakan pasar terbesar UD. SION.  

 Berikut ini merupakan alasan lain penulis ingin lebih meneliti penjualan 

terhadap distributor daripada perusahaan: 

a. Distributor tidak pernah melakukan retur barang dikarenakan barang yang 

sudah dibeli bersifat putus, sedangkan perusahaan sering melakukan retur saat 

barang yang diterima tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. 

b. Pembayaran dari distributor lebih lancar dan cepat dibandingkan  perusahaan, 

yaitu kredit 1 minggu setelah barang dikirim. Sedangkan pembayaran yang 
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dilakukan oleh perusahaan cenderung lebih lama, yaitu kredit 1 bulan setelah 

barang diterima. 

c. Prospek kedepannya, menjual kepada distributor lebih berpotensi untuk 

berkembang dikarenakan produk yang diproduksi UD.SION merupakan produk 

kalsium karbonat yang dapat dijual umum ke toko-toko bangunan sebagai 

bahan campuran untuk plamir. Selain itu jaringan dari distributor lebih banyak 

sehingga pencapaian omzet yang didapat tidak kalah dengan perusahaan besar. 

Dalam proses pembelian, perusahaan besar juga lebih membutuhkan banyak 

prosedur yang dilakukan seperti proses pemeriksaan barang dan juga proses 

spesifikasi barang yang harus cocok dengan yang dibutuhkan perusahaan 

tersebut. 

Terlepas dari kelebihan bertransaksi dengan distributor dibandingkan 

perusahaan, masih terdapat beberapa kekurangan bertransaksi dengan distributor. 

Pertama adalah dari segi harga. Pada saat bertransaksi dengan distributor, akan terjadi 

masalah jika pihak UD. SION meningkatkan harga jualnya. Distributor akan 

cenderung memberi respon yang kurang bersahabat. Pihak distributor kebanyakan 

juga tidak membeli barang dulu hingga bulan berikutnya saat harga kembali normal. 

Jika diamati dari segi layanan terhadap distributor, terjadi masalah karena 

distributor memesan barang sewaktu-waktu dengan kemasan bervariasi. Sebagai  

contoh ada distributor yang memesan dengan 2 jenis kemasan yaitu kemasan luar dan 

dalam, dimana kemasan luar berfungsi untuk melindungi kemasan dalam. Oleh 

karena permintaan yang berbeda-beda tersebut, diperlukan waktu untuk 

memenuhinya. Masalah lainnya adalah masalah jumlah permintaan dari para 



6 
 

distributor yang berbeda-beda setiap bulan sehingga UD. SION tidak mampu 

memprediksi jumlah permintaan. Hal ini menyebabkan kapasitas produksi yang 

terkadang tidak mencukupi sehingga terjadi penundaan pemenuhan order produk. Hal 

ini tentu saja berpengaruh terhadap segi layanan perusahaan kepada distributor.  

Atas dasar permasalahan harga dan layanan yang dialami oleh UD. SION 

mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian karya ilmiah yang berjudul 

“Pengaruh harga dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian distributor UD. 

SION”. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan  latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

dirumuskanlah masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Apakah harga produk dan kualitas layanan berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian konsumen UD. SION? 

2. Apakah harga produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen UD. SION? 

3. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen UD. SION? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

dirumuskanlah masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut. 
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1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan harga produk dan kualitas 

layanan terhadap keputusan pembelian konsumen UD. SION 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen UD. SION 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan 

pembelian konsumen UD. SION 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, 

antara lain: 

1. Bagi Perusahaan UD. SION 

Apabila harga dan layanan mempengaruhi keputusan para distributor 

dalam melakukan pembelian kalsium karbonat, hasil tersebut dapat 

menjadi masukan bagi UD. SION untuk mengatur kembali strategi harga 

dan layanan.  

2. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam 

bidang pemasaran khususnya keputusan pembelian pada B2B. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang 

akan datang khususnya keputusan pembelian pada B2B. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini menjadi salah satu prasyarat kelulusan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Penelitian ini juga memberikan 
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kesempatan bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang selama ini 

dipelajari ke dalam dunia bisnis sesungguhnya.  

 

E. Batasan penelitian 

 Penelitian ini menggunakan dua faktor yang diduga mempengaruhi keputusan 

pembelian kalsium karbonat pada para distributor sesuai dengan latar belakang yang 

telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Faktor tersebut adalah harga produk dan 

kualitas layanan. Penelitian ini difokuskan pada pasar kalsium karbonat di daerah 

Jawa Timur. Kondisi perusahaan yang dijadikan referensi pada penelitian ini adalah 

kondisi yang terjadi dari Januari 2010 hingga Januari 2012. 

 


