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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pada era globalisasi dan modern ini, setiap negara berlomba–lomba dalam 

melakukan pembangunan negara. Setiap negara baik negara berkembang maupun 

negara maju terus melakukan pembangunan yang berkelanjutan untuk 

kepentingan negara masing–masing. Pembangunan tidak lepas dari pembangunan 

infrastruktur yang berkelanjutan pula, baik dari bangunan rumah, jembatan hingga 

infrastruktur jalan. Semen merupakan produk sebagai bahan dasar membangun 

sebuah bangunan. Produk semen dari produsen dipasarkan melalui produsen 

ready mix, produsen agregat dan distributor ataupun pada ritel toko bangunan 

untuk dijual kembali, dalam hal ini disebut Bisnis ke Bisnis (B2B). Ritel toko 

bangunan merupakan konsumen bisnis yang utama dalam pemasaran produk 

semen. Kotler (2009) mengatakan bahwa pembelian bisnis ke bisnis dalam hal ini 

pembelian oleh ritel, merupakan suatu keputusan organisasi yang 

dipertimbangkan untuk memecahkan masalah perusahaan ritel. Pada prinsipnya, 

ritel akan berusaha mendapatkan paket manfaat tertinggi baik dari segi teknis 

maupun non teknis ditinjau dari sudut pandang biaya penawaran pasar. Menurut 

Hawkins yang dikutip oleh Simamora (2003), pengambilan keputusan konsumen 

salah satunya adalah keputusan berdasarkan sikap. Pada penelitian Singh (2014) 

didapatkan kesimpulan bahwa pembelian ulang oleh pelanggan secara signifikan 

dipengaruhi oleh sikap pelanggan terhadap produk tersebut. 

Sikap pelanggan menurut Peter dan Olson (2000) adalah evaluasi konsep 

secara menyeluruh yang dilakukan seseorang dan juga merupakan kecenderungan 

yang konsisten baik reaksi positif atau negatif terhadap suatu objek. Pujiono 

(2016) yang melakukan penelitian tentang cat, mendapatkan kesimpulan bahwa 

volume penjualan produk cat sangat dipengaruhi oleh sikap pelanggan. Chaudhuri 

(1996) menyimpulkan bahwa sikap pelanggan terhadap suatu produk 

berhubungan erat dengan market share, semakin positif sikap pelanggan terhadap 

suatu produk semakin besar juga market share yang didapatkan oleh perusahaan.  

Sikap pelanggan terhadap produk menurut Kats (1960), terdapat empat 

fungsi dari sikap pelanggan yang bisa digunakan oleh pihak produsen dalam 

membuat perubahan sikap terhadap produk yang dipasarkan. Salah satu fungsi 

sikap yang dikemukakan antara lain fungsi utilitarian, fungsi sikap ini merupakan 

pernyataan sikap seseorang untuk menyatakan sikapnya terhadap produk untuk 

memperoleh reward dari suatu produk tersebut. Produsen sebagai pemasar, 

tentunya memiliki program dalam hal meningkatkan volume penjualan produk. 

Perusahaan mengembangkan program yakni CLP (Customer Loyalty Pprogram) 

atau program loyalitas pelanggan. Menurut Kotler (2009), CLP adalah program 

yang digunakan oleh produsen untuk membangun loyalitas jangka panjang dengan 

pelanggan. Program yang ditawarkan bisa berupa program frekuensi ataupun 

program klub. Untuk perusahaan semen, mayoritas menawarkan program 

frekuensi. Program frekuensi dirancang untuk memberikan penghargaan kepada 

pelanggan yang sering membeli dan dalam jumlah yang besar. Bridson et al. 

(2008) mengatakan bahwa persepsi manfaat CLP adalah hubungan antara manfaat 

yang dirasakan konsumen dalam kaitannya dengan biaya yang dibayarkan dengan 
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manfaat yang diterima serta merupakan respon positif seperti pengalaman 

subjektif dari kepuasan dan kebahagiaan tersendiri. Dunkovic dan Petkovic (2015) 

dalam penelitiannya mengenai CLP toko ritel kelontong mengatakan program 

loyalitas dapat memberikan persepsi manfaat yang dirasakan oleh konsumen dan 

mendapatkan kesimpulan bahwa persepsi manfaat CLP memberikan pengaruh 

positif yang signifikan terhadap sikap pelanggan. Ha (2007) melakukan penelitian 

yang berfokus kepada CLP dan membuktikan bahwa persepsi konsumen 

mengenai CLP memiliki pengaruh positif terhadap sikap pelanggan. 

Selain CLP, sikap pelanggan juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. 

Khan (2012) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan sangat dominan 

mempengaruhi sikap pelanggan. Kualitas pelayanan memang merupakan salah 

satu prioritas yang dijaga oleh perusahaan semen. Selain kualitas pelayanan, 

kualitas produk juga dijaga kualitas produknya untuk menghasilkan produk yang 

memiliki standar diatas Standar Nasional Indonesia (SNI). Produk semen 

merupakan produk yang unik, tidak semua orang bisa menilai kualitas dari semen 

tersebut. Penilaian suatu kualitas produk lebih didasarkan dari terbentuknya 

persepsi seseorang terhadap produk tersebut. Konsumen bisnis dalam hal ini ritel 

semen, menilai kualitas semen dari fisik semen dan kualitas kemasan semen. 

Ramdhani et al. (2012) melakukan penelitian di Indonesia mengenai sikap 

pelanggan. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa salah satu yang 

mempengaruhi sikap pelanggan adalah kualitas produk yang dipasarkan oleh 

produsen.  

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

peneliti tertarik untuk mengkaji hubungan antara persepsi kualitas produk, 

persepsi kualitas pelayanan, persepsi program loyalitas pelanggan terhadap, sikap 

pelanggan ritel dan volume penjualan produk semen pada pelanggan ritel. 

      .  

Perumusan Masalah 

Data dari laporan inernal PT XYZ memberikan informasi bahwa pada tahun 

2012-2013, terjadi ledakan permintaan semen yang ditandai  oleh bisnis properti 

yang sangat mendominasi pada tahun tersebut. Pada awal tahun 2012, 

perbandingan antara permintaan semen dan kapasitas terpasang produsen semen 

di Indonesia mencapai 96 persen, artinya hampir seluruh semen yang diproduksi 

dan dijual di Indonesia bisa diserap oleh pasar. Jumlah permintaan yang sebegitu 

besar, mengundang produsen-produsen semen dari luar Indonesia tertarik untuk 

ikut dalam pasar Indonesia. Bukan hanya dua atau tiga perusahaan semen yang 

masuk ke Indonesia, namun mencapai sembilan perusahaan asing yang baru 

masuk ke Indonesia untuk mencari peluang memasarkan semen di Indonesia. Hal 

ini diproyeksikan dengan bertambahnya jumlah produsen semen di Indonesia 

maka jumlah kapasitas produksi semen juga akan bertambah secara signifikan. 

Riset Wijaya dan San dari DBS Bank (2015) menyatakan bahwa kapasitas 

semen yang terpasang dengan adanya pembangunan pabrik semen yang tersebar 

beberapa daerah Indonesia, akan menghasilkan perbedaan yang signifikan untuk 

tingkat utilitas perbandingan antara permintaan dan kapasitas terpasang semen 

yang mencapai 74 persen. Hal ini berarti ada persaingan yang sangat ketat untuk 

merebut permintaan pasar sebagai penjualan dan adanya perubahan market share 

dari dunia semen di Indonesia. Tahun 2016 akan menjadi ajang pertempuran yang 
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baru untuk sembilan belas perusahaan untuk bersaing dalam pasar semen yang ada 

di Indonesia. PT. XYZ yang merupakan pemimpin pasar untuk perusahaan semen 

di Indonesia, mengalami penurunan penjualan dan menurunkan market share 

yang ada di Indonesia. Pada 2012 pencapaian market share sebanyak 32 persen, 

namun pada tahun 2014 menurun hingga 30 persen dan diproyeksikan akan terus 

menurun jika tidak ada strategi dalam menghadapi kondisi mendatang. 

Perusahaan semen pada tahun 2012 hanya ada sembilan pemain utama sebagai 

produsen semen, namun sampai 2015 bertambah sepuluh perusahaan asing ikut 

meramaikan pasar semen Indonesia. Pada tahun 2016 jumlah perusahaan semen 

yang bermain dipasar Indonesia berjumlah 19 perusahaan semen. Market share 

yang mengalami perubahan bisa dikarenakan pelanggan yang berubah pilihan dari 

produk satu ke produk yang lain. Media on line The Globe (2013) oleh Silcoff et 

al. yang membahas kasus blackberry, menyatakan bahwa penurunan market share 

dominan dikarenakan perpindahan pelanggan dari produk satu ke produk lainnya.  

 Perusahaan produksi semen harus mengambil strategi yang tepat untuk 

mempertahankan keberlanjutan perusahaan. Dari latar belakang yang telah 

disampaikan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh persepsi kualitas produk terhadap sikap pelanggan ? 

2. Bagaimana pengaruh persepsi kualitas pelayanan terhadap sikap pelanggan? 

3. Bagaimana pengaruh persepsi program loyalitas pelanggan terhadap sikap 

pelanggan? 

4. Bagaimana pengaruh sikap pelanggan terhadap volume penjualan produk 

semen? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah pengaruh persepsi kualitas produk, 

kualitas pelayanan dan persepsi program loyalitas pelanggan terhadap sikap 

pelanggan dan implikasinya terhadap penjualan semen. Adapun tujuan khusus 

dari penelitian ini adalah : 

1. Mengkaji pengaruh persepsi kualitas produk, persepsi kualitas pelayanan dan 

persepsi program loyalitas pelanggan terhadap sikap pelanggan ritel.  

2. Mengkaji pengaruh sikap pelanggan terhadap volume penjualan produk. 

3. Menganalisis perbedaan tiga merek semen pada persepsi kualitas produk, 

persepsi kualitas pelayanan, persepsi program loyalitas pelanggan, sikap 

pelangan ritel dan volume penjualan. 

4. Merumuskan rekomendasi implikasi manajerial untuk pihak produsen dalam 

mempertahankan dan meningkatkan sikap positif pelanggan semen serta 

meningkatkan volume penjualan produk. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada perusahaan PT XYZ dalam membuat kebijakan dan strategi untuk 

meningkatkan volume penjualan. Bagi institusi hasil penelitian diharapkan dapat 

bermanfaat untuk referensi penelitian mengenai sikap pelanggan dan 

hubungannya dengan volume penjualan serta faktor pendukungnya. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada pengaruh persepsi kualitas produk, persepsi 

kualitas pelayanan dan persepsi program loyalitas pelanggan terhadap sikap 

pelanggan ritel produk semen dan volume penjualan semen. Sasaran penelitian 

difokuskan kepada pengusaha ritel toko bahan bangunan dengan jumlah 100 

responden. Pengambilan data dilakukan dengan survei melalui wawancara 

langsung menggunakan kuisioner. Peneliti juga melakukan in depth interview 

kepada pihak marketing PT XYZ mengenai kondisi perusahaan PT XYZ. Peneliti 

membandingkan merek semen XYZ dengan pesaing lama, yakni semen PQR dan 

merek semen pendatang baru semen ABC. Penelitian ini berlokasi pada daerah 

Jakarta, Bogor dan Bekasi.  

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  
 

Business to Business 

 Business to business atau disingkat dengan B2B menurut Anderson et al. 

(2004) merupakan bisnis yang dilakukan perusahaan, lembaga atau pemerintah 

yang memperoleh barang atau jasa, baik untuk mereka gunakan sendiri, 

dimasukan dalam proses produksi lagi, atau untuk dijual kembali bersama produk 

atau jasa yang lain ke perusahaan lain, lembaga atau pemerintah juga. B2B 

memiliki perbedaan utama dengan B2C (business to costumer). Perbedaan 

mendasar dari B2B adalah pihak pembelinya adalah pihak profesional, artinya 

barang atau jasa yang diperjual belikan merupakan barang yang akan diproses 

kembali dan akan dijual lagi kepada konsumen selanjutnya. Anderson dan Narus 

(2004) juga menambahkan bahwa untuk B2B fokus konsumen bukan lagi pada 

rasa atau estetika, melainkan lebih fokus pada fungsi dan kinerja (performance).  

Pasar B2C menggunakan komunikasi satu arah dengan demikian menjadikan 

pembeli pasif dalam transaksi tersebut. B2B memiliki komunikasi dua arah. 

Pembeli dan penjual (dalam hal ini produsen) memilki tingkat komunikasi lebih 

kompleks. Ford et al. (2002) mengatakan bahwa dalam hal harga dan keputusan 

pembelian, penjual mengandalkan kekuatan merek, iklan dan emosi konsumen 

serta keputusan konsumen didominasi oleh harga pembelian awal. B2B memiliki 

karakteristik yang berbeda. Iklan dalam B2B tidak bisa berdiri sendiri karena 

memiliki peran yang berbeda dan konsumen dalam B2B juga tidak sebanyak B2C. 

Persaingan pasar dari waktu ke waktu selalu terjadi peningkatan. 

Meningkatnya persaingan menempatkan perusahaan untuk menjadi kompetitif 

dibandingkan pesaingnya. Anderson dan Narus (2004) mengatakan bahwa 

pengelola pasar bisnis selalu berusaha membangun merek mereka. Pengelola 

pasar bisnis juga percaya bahwa dengan membangun ekuitas merek akan ikut 

membangun kekuatan merek mereka di pasar bisnis. Webster dan Wind dalam 

Kotler (2009) menyebutkan bahwa dalam pengambilan keputusan pembelian, 

terdapat tujuh peran yang terlibat diantaranya sebagai berikut. 

1. Pencetus (initiator) 
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