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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Krisis keuangan global telah menghadapkan setiap negara pada tiga tantang-

an terbesar yaitu: 1) turunnya harga komoditas, 2) melemahnya permintaan glo-

bal, dan 3) melambatnya pertumbuhan pembiayaan. Pada saat ekonomi dunia me-

ngalami kelesuan, potensi pasar dalam negeri dapat menjadi peluang untuk 

ditangani lebih mendalam. Perusahaan di Indonesia yang berpotensi menghadapi 

tekanan, seiring dengan krisis ekonomi global adalah perusahaan yang berorien-

tasi pasar ekspor. Fundamental ekonomi Indonesia yang masih relatif kuat diha-

rapkan mampu meredam krisis keuangan global terhadap perekonomian domestik. 

 Pada saat yang sama Indonesia telah menandatangani pelaksanaan Free Tra-

de Agreement (FTA) secara bilateral antar anggota negara ASEAN dengan Repu-

blik Rakyat Cina yang di dalamnya mengakselerasi kebutuhan akan akses pasar 

yang semakin cepat dan  luas sehingga setiap negara mencari terobosan baru. Di 

sisi lain pergerakan barang dan jasa semakin meningkat sangat pesat.  

 Industri keramik di Indonesia pada awalnya mengalami persaingan yang ti-

dak sehat, produksi keramik ubin dipasarkan dengan harga yang berbeda sehingga 

harga keramik ubin tidak stabil. Keadaan ini membuat perkembangan industri ke-

ramik di Indonesia menjadi tidak sehat, kemudian dibentuk institusi yang mena-

ungi para pelaku bisnis industri keramik di Indoensia yang disebut ASAKI (Aso-

siasi Aneka Industri Keramik Indonesia) pada tahun 1976. Indonesia adalah pro-

dusen keramik terbesar dunia setelah China, Italia, Spanyol, Turki, dan Brasil. 

Volume pemasaran keramik lantai dan keramik dinding di dalam negeri dan di 
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luar negeri dari seluruh kapasitas produksi pabrik keramik di Indonesia tahun 

2005 – 2006 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Volume Penjualan Keramik Lantai dan Keramik Dinding Tahun 2005-

 2006 

TAHUN Dalam Negri Luar Negri 

Quantity (m
2
) Nilai (Trilyun) Quantity (m

2
) Nilai (Trilyun) 

2005 207.600.000 Rp. 5,66 31.900.000 US$107,20 

2006 199.900.000 Rp. 5,75 33.500.000 US$118,00 

Sumber:Data ASAKI 2009 

Sejalan dengan pendapatan nasional perkapita yang meningkat, berdasar-

kan data BPS pendapatan nasional perkapita tahun 2005 sebesar Rp.11.179.505,7 

tahun 2006 Rp. 13.195.094,0 naik 18,03%, tahun 2007 naik 16,84%, tahun 2008 

naik 26,54%, dan tahun 2009  naik 10,12% yaitu Rp.21.483.003,1.  

 Menurut menteri Perumahan Suharso Monoarfa, Pertumbuhan pembangu-

nan perumahan di Indonesia dalam lima tahun terakhir (2004 - 2009) sebesar 

8,5%. Dari sisi investasi, pembangunan perumahan menyumbang 1,4% dari PDB 

tahun 2002, sedangkan pada tahun 2009 menyumbang sekitar 2,7% terhadap 

Product Domestic Bruto (PDB). Pertumbuhan kebutuhan perumahan rata-rata 

800.000 unit/tahun, rumah yang harus dibangun setiap tahunnya berjumlah 

1.674.102 unit. Dengan meningkatnya jumlah pembangunan perumahan diseluruh 

wilayah Indonesia maka permintaan kebutuhan keramik meningkat. Disisi pro-

duksi, beberapa perusahaan keramik berkepentingan meningkatkan kapasitas pro-

duksinya, seperti yang disajikan pada Tabel 2. Perusahaan keramik yang mempro-

duksi keramik ubin lantai dan ubin dinding, terdapat 37 pabrik berskala besar 

dengan kapasitas 327 juta meter persegi setiap tahun, ASAKI (2009). Selain 
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menggunakan data dari ASAKI untuk melakukan penelitian ini penulis telah me-

nyiapkan studi pendahuluan dengan mengumpulkan informasi tentang kapasitas 

Tabel 2. Daftar Perusahaan yang Meningkatkan Kapasitas Produksi Pada Kurun 

 Waktu 2002-2009 

Nama Perusahaan 
Kapasitas pertahun 

(„000 m
2
) 2002 

Kapasitas pertahun 

(„000 m
2
) 2009 

Persentase 

Kenaikan 

PT. Chang Jui 

Fang Indonesia 
4.320 18.720 333.3 

PT. Jui Shin 

Indonesia 
10.800 19.800 83.3 

PT. Arwana 

Citramulia, Tbk. 
15.426 29.085 88.5 

PT. Satya Raya 

Keramindo Indah 
18.720 35.280 88.5 

PT. Platinum 

Ceramics Industry 
24.480 33.120 35.0 

PT. Mulia 

Keramik Indah 

Raya 

33.120 59.400 79.3 

Sumber: Studi Pendahuluan 

produksi dengan cara menelpon pihak yang berwenang dimasing-masing perusa-

haan, dari informasi tersebut diperoleh data persentase peningkatan kapasitas pro-

duksi secara nasional. Pada tahun 2009, terdapat 28 pabrik keramik yang mening-

katkan kapasitas produksinya. Kapasitas produksi keramik pada bulan Februari 

sebesar 21.153.000 m
2
 meningkat sebesar 54,7% di bulan Desember yaitu sebesar 

32.724.000 m
2
. Dari kegiatan ini diperoleh keterangan bahwa kapasitas produksi 

sebesar 373.334.400 meter persegi pertahun pada tahun 2009. Dengan mening-

katnya kapasitas produksi keramik secara nasional maka timbul persaingan.  

 Untuk memenangkan persaingan pasar, perusahaan harus bisa memuaskan 

konsumen baik dari segi kualitas produk, harga, maupun pelayanan purna jual. 

Perusahaan mengoptimalkan pasar dalam negeri dengan terus berupaya  memasar-
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kan produk melalui jaringannya dengan meluncurkan inovasi-inovasi baru guna 

menjangkau konsumen pada semua segmen pasar.  

  Proses identifikasi kebutuhan pasar baik tentang atribut produk maupun 

sebaran segmen pasar harus dilakukan intensifikasi agar penetrasi pasar keramik 

Arwana bisa menjadi lebih kuat dan berkembang untuk waktu yang akan datang. 

Perusahaan berupaya melakukan peningkatan proses produksi agar senantiasa 

tetap menjaga dan meningkatkan kualitas menyelaraskan harapan-harapan konsu-

men, dimana ada kecenderungan selera konsumen semakin meningkat mengikuti 

perkembangan, sehingga kepuasan konsumen dapat terpenuhi. Perusahaan me-

mandang perlu untuk melakukan penelitian analisa kepuasan konsumen produk 

keramik Arwana agar perusahaan dapat mempertahankan pasar yang sudah 

berjalan, bahkan memperluas pasar di dalam dan luar negeri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Pembangunan di Indonesia terutama pembangunan perumahan yang terus 

bertambah masih memerlukan produk keramik dalam jumlah besar, namun proses 

persaingan di industri keramik makin ketat sehingga perusahaan perlu meningkat-

kan aspek-aspek yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan terutama 

meningkatkan kepuasan konsumen akan produk keramik.  

 PT. ACM, Tbk. mempunyai kemampuan produksi dan penguasaan tekno-

logi dibidang industri keramik lantai dan dinding, juga berkemampuan melakukan 

riset pengembangan disain produk baik sebagai inovasi produk maupun  pemenu-

han harapan konsumen. Dengan kapasitas mesin yang terpasang di tiga lokasi 

pabrik,  PT. ACM, Tbk. berpeluang mengembangkan pasar dan bisnis untuk men-
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jaga eksistensi perusahaan dan perkembangan bisnis. Dengan mempertimbangkan 

konsep inti dalam pemasaran yaitu kebutuhan, keinginan dan permintaan, maka 

penelitian analisa kepuasan konsumen produk keramik Arwana sangat perlu 

dilakukan. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka fokus dari penelitian ini 

adalah:  

a) Bagaimana tingkat kepuasan konsumen keramik Arwana? 

b) Atribut produk apa saja yang dijadikan dasar kepuasan konsumen? 

c) Bagaimana produsen  meningkatkan  kinerja untuk mencapai harapan 

konsumen? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 

a) Menganalisis tingkat kepuasan konsumen keramik Arwana 

b) Menganalisis atribut-atribut  keramik yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

c) Merumuskan implikasi manajerial 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan keilmuan bagi 

Institut Pertanian Bogor (IPB).  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen PT. Arwana 

Citramulia, Tbk. dalam meningkatkan kegiatan (penetrasi) pasar di suatu wila-

yah sehingga secara nasional akumulasi kebutuhan pasar bisa diterjemahkan  

kedalam kegiatan proses industri di tiga lokasi pabrik yang selama ini berada. 
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c. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawa-

san dan pengembangan kemampuan analitis terhadap masalah-masalah praktis 

yang ada dibidang pemasaran produk  khususnya produk keramik yang sesuai 

dengan bidang pekerjaan yang selama ini digeluti penulis. 

 

1.5  Ruang Lingkup 

 Untuk memperoleh tujuan penelitian maka penelitian ini dibatasi pada 

penajaman harapan konsumen dihubungkan dengan  kinerja produksi yang sedang 

berjalan, pendalaman atribut produk keramik yang dijadikan pertimbangan memi-

lih produk keramik, mencari langkah-langkah pengembangan produk keramik 

yang diharapkan konsumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




