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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Produk cat dapat dikategorikan sebagai produk bahan bangunan. Definisi cat 

atau bahan pelapis adalah larutan, suspensi atau emulsi dari bahan pengikat dan 

pelarut (atau air) yang bila diaplikasikan pada suatu permukaan akan membentuk 

lapisan kering yang rekat dan berfungsi sebagai pelindung atau dekorasi 

(www.businessdictionary.com/definition/paint.htm). Nilai kapitalisasi pasar cat 

dekoratif tahun 2012 sebesar Rp. 12.5 triliun dan diperkirakan lebih dari 15 triliun 

di tahun 2014 dan didominasi oleh  5 pemain besar yaitu PT ICI Paints Indonesia, 

PT Nippon Paints Indonesia, PT Avia Avian, PT Mowilex dan PT Jotun Indonesia 

(Suryadi 2011; Harefa 2013). 

Toko ritel adalah entitas bisnis atau perseorangan yang menjual barang 

kepada konsumen langsung, hal ini sebagai kebalikan dari pedagang besar 

(wholesaler) atau distributor yang biasanya menjual barang yang mereka jual 

kepada entitas bisnis yang lain, seperti toko ritel atau agen. 

(http://www.businessdictionary.com/definition/retailer). Toko cat ritel biasanya 

menjual cat dan peralatan pengecatan atau bahan bangunan finishing seperti kuas, 

roler, amplas, kunci pintu dan lain-lain. Toko ritel bahan bangunan biasanya juga 

menyediakan cat sebagai barang dagangannya. Pada penelitian ini yang dimaksud 

dengan toko ritel adalah toko yang menjual cat, baik toko yang menjual khusus 

cat dan bahan finishing maupun toko bahan bangunan yang menjual produk cat 

dekoratif. 

Pertumbuhan properti di Indonesia tahun 2014 tumbuh sekitar 15-20% 

(Mone 2014). Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa bisnis cat masih terus 

tumbuh. Konsekuensi dari pertumbuhan bisnis cat akan menghasilkan tingkat 

persaingan yang semakin ketat sehingga produsen cat harus jeli dalam membuat 

strategi bisnisnya. Tingkat persaingan pasar cat juga terjadi pada pasar cat ritel, 

konsumen akan membeli produk yang dapat memenuhi harapan dan 

kebutuhannya. Asmoro (2011) menemukan bahwa salah satu faktor yang 

memengaruhi keputusan pembelian produk cat adalah sikap konsumen. Sikap 

konsumen terhadap atribut merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatian 

oleh produsen, karena dengan mengetahui sikap konsumen produsen dapat 

membangun strategi pemasaran yang tepat yaitu dengan mempertahankan atribut 

yang telah memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen dan memperbaiki atribut 

yang belum memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen (Triandhika et al. 

2009). Untuk memenangkan suatu persaingan usaha, perodusen maupun pengecer 

harus memperhatikan atribut yang dianggap penting bagi konsumen. Perumusan 

strategi pemasaran berdasarkan hasil analisis sikap konsumen dan analisis 

persaingan yang terjadi diharapkan dapat meningkatkan jumlah penjualan 

pengecer atau toko ritel (Nur  et al. 2003).  

Beberapa peneliti telah melakukan studi tentang sikap konsumen dengan 

menggunakan uji Cochran dan analisis Multi-atribut Fishbein. Saputra et al. 

(2013) telah mempelajari sikap konsumen dan preferensi pada pupuk kompleks di 

daerah Karawang Indonesia. Mereka menggunakan uji Cochran, analisis Multi-

atribut Fishbein, analisis conjoint dan Structural Equation Modelling. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa atribut harga, volume, desain kemasan, warna 
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produk, ukuran, dan kemudahan mendapatkan produk, tas bersih, label SNI dan 

tanggal kadaluarsa secara statistik merupakan atribut yang valid dengan 

menggunakan uji Cochran. Wanti et al. (2006) telah mempelajari sikap konsumen 

dan sikap terhadap produk makanan yang terbuat dari tepung terigu. Penelitian ini 

menggunakan analisis Multi-atribut Fisbein. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa responden akan mempertimbangkan tentang kebersihan, kualitas dan rasa 

dalam membeli makanan. Amiruddin et al. (2009) telah mempelajari sikap 

konsumen, pengetahuan dan sikap terhadap Produk LPG 3 kg dari Pertamina 

dengan menggunakan regresi logistik. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

bahwa pada sikap ibu rumah tangga, sikap untuk menggunakan dan tidak 

menggunakan LPG menunjukkan hasil yang berbeda secara nyata. Faktor yang 

mempengaruhi sikap ini adalah adanya akses dan pengetahuan. Sinaga et al. 

(1996) telah mempelajari sikap konsumen terhadap lokasi pengecer dan hasilnya 

menunjukkan bahwa atribut pengecer yang dianggap penting oleh konsumen 

adalah kelengkapan produk, kenyamanan pengecer, harga, area parkir, ukuran 

pengecer dan lokasi. Beberapa studi perilaku konsumen juga telah dilakukan oleh 

beberapa penelitian di banyak produk dan jasa. Nurhari et al. (2003) telah 

mempelajari perilaku konsumen dan karakteristik sosial terhadap kelancaran 

pembayaran kredit pada PT FIF Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

perilaku konsumen dan atribut karakteristik sosial yang mempengaruhi pada 

pembayaran kredit tepat waktu adalah usia, pendapatan sendiri, peran orang tua, 

peran anak-anak dan peran rekan. Santoso et al. (2004) telah mempelajari perilaku 

konsumen real estate sehubungan dengan pengembangan Kota Wisata Cibubur di 

- Jakarta dengan menggunakan analisis korespondensi. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa lingkungan yang menyenangkan dan nyaman serta jaminan 

keamanan yang tinggi merupakan kekuatan daya tarik terbesar kepada konsumen. 

Meirad et al. (2002) telah mempelajari perilaku konsumen terhadap merek bakso 

ikan "Sea-U" dan implikasi pada bauran pemasaran. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa atribut yang menjadi prioritas utama adalah rasa bakso ikan. 

Nurlatifah et al. (2002) telah mempelajari perilaku konsumen makanan instan 

"AUO" dan implikasi terhadap strategi pemasaran dengan menggunakan Biplot 

dan analisis Multi-atribut Fishbein. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kemudahan melayani dan keragaman atribut produk makanan merek "AUO" telah 

memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Kedua atribut ini penting bagi 

konsumen sebagai pertimbangan dalam membeli makanan instan. 

Beberapa peneliti sebelumnya menemukan bahwa beberapa atribut produk 

memiliki pengaruh pada sikap dan perilaku konsumen. Rajaguru dan Matanda 

(2006) mempelajari sikap konsumen dan atribut produk serta pengaruhnya pada 

loyalitas pelanggan pada sektor ritel di India. Penelitian ini meneliti dimensi 

atribut produk termasuk kualitas produk, harga dan ketersediaan produk baru. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecuali harga produk, atribut produk 

lainnya memiliki pengaruh positif pada loyalitas pelanggan. Atribut toko seperti 

kualitas layanan dan kenyamanan toko dan atribut produk seperti kualitas produk, 

harga dan ketersediaan produk baru menunjukkan hasil yang signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Kualitas produk dan harga yang rendah juga mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. Pengaruh harga rendah sutau produk dengan kualitas produk 

memperlihatkan hasil yang sama antara harga produk rendah yang menghasilkan 

produk yang berkualitas rendahdengan yang sebaliknya. Jakpar et al. (2012) 
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meneliti hubungan antara kualitas produk dan harga diskon terhadap kepuasan 

pelanggan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan terhadap 

kualitas produk berdasarkan pada tiga atribut yang paling dirasakan yaitu kualitas, 

kinerja dan kehandalan. Kualitas yang dirasakan terdapat pada gambar, nama 

merek, dan iklan adalah positif terkait dengan tingkat kepuasan terhadap kualitas 

produk diskon; semua ini mendukung hubungan antara variabel yang secara 

statistik signifikan.  

Produsen atau pengecer harus memperhatikan atribut yang dianggap sebagai 

faktor penting oleh konsumen agar dapat memenangkan persaingan pasar. 

Perusahaan merumuskan strategi pemasaran yang berdasarkan analisis konsumen, 

atribut dan analisis persaingan diharapkan dapat meningkatkan kinerja penjualan 

di pasar ritel (Nur et al. 2003). Penelitian ini didukung oleh teori sikap, atribut, 

promosi dan perilaku konsumen. Schiffman dan Kanuk (2010) dalam Sumarwan 

(2011) menyatakan bahwa sikap adalah ekspresi dari bagaimana perasaan 

konsumen tentang suatu objek, apakah itu disukai atau tidak, dan juga dapat 

menggambarkan kepercayaan konsumen pada berbagai atribut dan manfaat dari 

objek. Dalam konteks perilaku konsumen, sikap dipelajari sebagai kecenderungan 

untuk berperilaku dengan konsisten dengan cara menguntungkan atau tidak 

menguntungkan sehubungan dengan objek tertentu. Singh (2014) menemukan 

bahwa di wilayah Gwalior sikap pelanggan terhadap semua atribut untuk restoran 

cepat saji tidak sama. Sikap terhadap atribut produk furniture pada pengecer telah 

dipelajari oleh Lina (2005), dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

atribut kualitas dan harga merupakan atribut yang dianggap paling penting pada 

produk furniture oleh pengecer dalam memilih produk. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa kepemimpinan biaya (cost leadership) dan keunggulan 

operasional (operational excellent) harus dilaksanakan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan kualitas mereka dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumen. 

Sikap konsumen terhadap keputusan pembelian lebih dipengaruhi oleh 

kepercayaan, layanan, harga dan kualitas. Korelasi ini telah dipelajari oleh Masesh 

et al. (2013). Hasil yang telah diamati dari responden bahwa produk KVI adalah 

berkualitas dengan harga wajar dan terjangkau. Perilaku konsumen memainkan 

peran penting dalam pemasaran konsumen barang. Perilaku ini dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Kebutuhan dan harapan konsumen berubah seiring dengan 

perubahan di era globalisasi. Faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen terhadap produk FMCG dan akhirnya mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan mereka telah dipelajari oleh Vibhuti et al. (2014). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen sebagian besar dipengaruhi 

oleh faktor tempat, produk, harga, promosi. Namun pengaruh dari faktor-faktor ini 

juga berbeda dari produk ke produk. Studi ini menunjukkan bahwa hasil 

keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh sikap konsumen terhadap 

produk dan atribut jasa 

Penelitan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

rinci mengenai sikap konsumen dalam hal ini toko cat ritel terhadap atribut atribut 

produk cat merek XYZ dan pesaingnya, sehingga dapat digunakan sebagai 

pertimbangan produsen cat merek XYZ dalam menyusun strategi bisnisnya. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di toko-toko ritel 

yang menjual cat merek XYZ dan pesaingnya di wilayah DKI Jakarta dan 

sekitarnya, dibatasi pada analisis sikap toko ritel terhadap produk cat merek XYZ 
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dan pesaingnya. Atribut yang diteliti meliputi atribut produk, layanan dan upaya 

promosi serta tingkat pembelian cat oleh toko cat ritel yang menjadi objek 

penelitian.  

Sikap konsumen terhadap kualitas sutau produk sangat penting untuk 

diketahui bagi produsen cat agar dapat memasarkan produknya dengan lebih baik. 

Pengetahuan yang mendalam tentang sikap kualitas produk cat merek XYZ 

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan rendahnya pertumbuhan penjualan 

merek ini di toko ritel. Teori tentang sikap kualitas produk telah di sampaikan 

beberapa penulis. Sumarwan et al. (2009) menjelaskan bahwa Sikap Kualitas 

Merek (Brand Percieved Quality) adalah sikap konsumen terhadap kualitas suatu 

barang atau jasa, konsumen akan memiliki sikap yang baik mengenai kualitas 

suatu merek ketika merek tersebut dinilai memenuhi harapan konsumen. Sikap 

kualitas akan mempengaruhi keputusan konsumen terhadap pembelian atau 

pemakaian suatu merek produk karena merek tersebut dapat memenuhi 

harapannya. Produsen juga akan memanfaatkan sikap kualitas yang baik terhadap 

merek produknya untuk memperluas distribusi produknya ke pasar yang lebih luas. 

Oleh karena itu segala upaya perlu dilakukan oleh perusahaan melalui para 

pemasarnya untuk meningkatkan kualitas merek dengan melakukan inovasi-

inovasi dalam meningkatkan kinerja produknya, ataupun dengan melakukan 

aktivitas-aktivitas dalam strategi pemasarannya.   

Sumarwan (2009) menjelaskan bahwa di dalam pasar dengan tingkat 

pertumbuhan yang rendah (1 - 2 % per tahun), periode pengembalian yang 

melambat (>18 bulan), siklus produk menurun, karakter loyalitas konsumen yang 

rendah, maka perusahaan akan meningkatkan anggaran untuk iklan, promosi 

konsumen dan promosi penjualan agar bisa memenangkan persaingan. Angel et al. 

(1991) dalam Sumarwan (2009) menjelaskan istilah promosi berkaitan dengan 

kegiatan komunikasi  untuk mempengaruhi orang lain agar menerima ide, konsep 

atau hal-hal lain. Tujuan dari promosi adalah untuk mempengaruhi perilaku 

konsumen (akhir), pedagang (distributor atau pengecer), pesaing atau tenaga 

pemasaran suatu perusahaan yang pada akhirnya untuk meningkatkan penjualan.  

Produk cat merek XYZ (merek sebenarnya disamarkan) merupakan merek 

ternama di Indonesia, untuk mencapai sasaran konsumennya mereka 

mengandalkan sistem pendistribusian cat produksinya ke pasar ritel. Sistem 

saluran tata niaga atau distribusi produk cat merek XYZ dapat dilihat pada 

Gambar 1. Informasi internal perusahaan cat merek XYZ menjelaskan terdapat 

tiga jenis pelanggan produk cat merek XYZ yang dilayani oleh produsen cat ini 

yaitu (1) toko-toko ritel (pengecer), (2) toko-toko cat/bangunan modern dan (3)  

Perusahaan pengembang / proyek (pengembang gedung, mal, hotel, apartemen 

ataupun perumahan). Produsen cat merek XYZ menggunakan penyalur 

(distributor) untuk mendistribusikan produk cat ini kepada toko-toko ritel, 

kemudian penyalur yang ditunjuk akan menyalurkan produk cat merek XYZ ini 

kepada toko-toko ritel. Sedangkan untuk pelanggan toko-toko modern dan 

pengembang dilakukan pengiriman langsung dari pabrik. Perusahaan cat merek 

XYZ menganut multi distributor dan pembagian wewenang distributor 

berdasarkan wilayah atau jenis/sub-merek produknya.  
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Gambar 1 Sistem saluran tata niaga (sistem distribusi) produk cat merek XYZ 

 

Produsen cat merek XYZ mengandalkan sistem saluran tata niaga 

produknya sebanyak 85% dari total penjualannnya kepada toko toko ritel, dan 

sisanya ke toko-toko cat modern sebanyak 10% dan langsung ke perusahaan 

pengembang sebanyak 5% dari total penjualannya. Sumarwan et al. (2011) 

menjelaskan bahwa keputusan konsumen dipengaruhi oleh sikap konsumen, oleh 

karena itu penting untuk melakukan penelitian mengenai sikap konsumen dalam 

hal ini toko-toko ritel terhadap atribut produk dan layanan serta upaya promosi 

pada produk cat merek XYZ pada toko-toko cat ritel. 

 

Perumusan Masalah 

Penjelasan secara mendalam pada bagian latar belakang penelitian ini dapat 

diringkas menjadi latar belakang penelitian ini, yaitu:  

1. Tingkat pertumbuhan penjualan produk cat merek XYZ di toko-toko ritel 

secara nasional selama tiga tahun terakhir berkisar antara 2% sampai 

dengan 3%, di bawah pertumbuhan ekonomi nasional (5-6%).  

2. Sistem saluran tata niaga produk cat merek XYZ sebanyak 85% dari total 

penjualannnya kepada toko toko ritel, dan sisanya ke toko-toko cat modern 

sebanyak 10% dan sisanya 5% langsung ke perusahaan pengembang. 

3. Sikap konsumen akhir mempengaruhi keputusan pembelian cat (Asmoro 

2011; Lemethius 2011). 

 

Berikut ini pertanyaan yang timbul berkenaan dengan permasalahan di atas 

yang akan dijawab dalam penelitian ini:  

1. Atribut-atribut apa saja yang menjadi pertimbangan responden dalam 

melakukan pembelian cat di toko cat ritel?  

2. Bagaimana sikap toko ritel terhadap atribut-atribut produk dan layanan 

yang dianggap penting oleh toko cat ritel dalam melakukan pembelian 

produk cat merek XYZ? 

3. Bagaimana keterkaitan sikap toko ritel terhadap atribut-atribut produk dan 

layanan serta kegiatan promosi dalam membentuk sikap toko ritel?. 

4. Bagaimana keterkaitan antara sikap, upaya promosi dan pembelian oleh 

toko cat ritel? 

5. Bagaimana strategi pemasaran bagi perusahaan dalam menghadapi 

persaingan pasar cat di toko ritel? 

 

Pengembang

Produsen Cat 

Merek XYZ

Toko Ritel
Penyalur 

(Distributor)

Toko Modern

(Porsi 85% dari penjualan)

(Porsi 10% dari penjualan)

(Porsi 5% dari penjualan)
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Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menentukan atribut mana saja yang menjadi pertimbangan 

konsumen dalam melakukan pembelian cat oleh toko cat ritel. 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis sikap toko cat ritel terhadap 

atribut-atribut produk dan layanan serta upaya promosi pada produk cat 

merek XYZ dan pesaingnya.  

3. Untuk menganalisis keterkaitan sikap toko ritel terhadap atribut-atribut 

produk dan layanan produk cat merek XYZ dan pesaingnya dalam 

membentuk sikap toko. 

4. Untuk menganalisis keterkaitan antara sikap, upaya promosi dan 

pembelian produk cat merek XYZ dan pesaingnya oleh toko-toko ritel.  

5. Untuk merumuskan strategi pemasaran produk cat merek XYZ pada toko 

cat ritel. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan adalah perusahaan dapat menyusun 

strategi pemasarannya yang berhubungan dengan sikap dan perilaku konsumen 

dalam hal ini toko-toko ritel untuk meningkatkan penjualan catnya di toko ritel. 

Manfaat bagi pemasar, akademisi, peneliti dan masyarakat umum adalah 

dapat menambah literatur yang berhubungan dengan sikap dan perilaku konsumen 

terutama pada pasar ritel (ritailer). 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup secara terbatas pada sikap toko 

ritel terhadap produk cat merek XYZ dan pesaingnya. Faktor-faktor yang diteliti 

pada penelitian ini terbatas pada faktor atribut produk dan layanan serta upaya 

promosi yang dilakukan produsen cat merek XYZ dan pesaingnya. Sebagai obyek 

penelitian ini adalah toko-toko cat ritel yang berada di wilayah DKI dan 

sekitarnya yang menjual produk cat merek XYZ dan pesaingnya. Penelitian ini 

menggunakan toko-toko cat ritel ini sebagai satuan analisis.  

Pembaruan yang ditawarkan pada penelitian ini adalah (1) menggunakan 

pemilik/pengelola toko cat ritel sebagai responden, (2) analisis keterkaitan antara 

sikap toko cat ritel terhadap tingkat pembelian cat oleh toko ritel. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan kajian tentang berbagai 

variabel independen yang merupakan faktor yang mempengaruhi sikap konsumen 

dalam membeli suatu produk. Hanya ada beberapa penelitian yang mengkaji  

sikap pelanggan yang terkait dengan produk cat. Lemethius (2011) telah 

mempelajari beberapa faktor yang mempengaruhi sikap konsumen terhadap 

pengambilan keputusan pembelian cat dekoratif merek Mowilex. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

cat yaitu faktor sosial, pribadi dan psikologis. Asmoro (2011) juga telah 

mempelajari beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 
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