
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pertumbuhan industri Cat di Asia Tenggara mengalami pertumbuhan yang 
signifikan selama periode tahun 2011 sampai tahun 2016 dan diprediksi akan 
lebih pesat lagi sampai tahun 2021, hal ini berdasarkan final report dari hasil studi 
yang dilakukan sebuah lembaga independen Frost & Sullivan-Singapore yang 
dilakukan pada tahun 2017. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai 
faktor diantaranya: urbanisasi, konstruksi baru, repainting (pengecatan ulang), 
pertumbuhan daya beli konsumen, pembelanjaan/pertumbuhan bisnis retail, 
inisiatif pemerintah terhadap penyediaan perumahan, pembelanjaan pemerintah 
dalam pengembangan infrastruktur, pariwisata, perubahan preferensi konsumen 
dan banyak lagi faktor lainnya. Indonesia merupakan negara dengan market size 
terbesar di Asia Tenggara, secara aktual memiliki rasio lebih dari dua kali lipat 
Malaysia pada tahun 2016 dan diprediksi akan terus meningkat sampai hampir 
tiga kali lipat di tahun 2021. Grafik pertumbuhan industri cat di beberapa negara 
di Asia Tenggara dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1  Retail Market Size Cat dan Pelapis Dekoratif di Beberapa Negara 

Asia Tenggara dalam USD (Frost & Sullivan-Singapore 2017). 
 
Segmen cat dan pelapis terbesar di Indonesia adalah cat dan pelapis 

dekoratif. Frost & Sullivan menerangkan bahwa market size untuk cat dan pelapis 
dekoratif di Indonesia bernilai sekitar USD 785,3 juta pada tahun 2016 dan secara 
historis mengalami peningkatan yang sangat positif yaitu dengan laju 
pertumbuhan majemuk tahunan atau Compound Annual Growth Rate (CAGR) 
sekitar 7,2% dari tahun 2011. Pertumbuhan market size industri cat di Indonesia 
diperkirakan akan mencapai USD 1.206,3 juta pada tahun 2021 dengan CAGR 
sekitar 9,0% selama periode 2016 hingga 2021.  
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Pertumbuhan market size industri cat di Indonesia, diikuti dengan 
pertumbuhan pada channel (saluran distribusi). Menurut Frost & Sullivan dalam 
industri cat di Indonesia terdapat dua saluran distribusi utama yaitu retail dan 
project. Saluran distribusi retail sendiri terbagi menjadi dua yaitu retail tradisional 
dan retail modern. Berdasarkan data internal perusahaan, selama periode tahun 
2011-2018, CAGR setiap saluran distribusi adalah sebagai berikut: 1) retail 
tradisional 1,3%; 2) retail modern 9,3%; dan project 0,8%. Hal ini menunjukkan 
bahwa retail modern merupakan channel yang mengalami pertumbuhan di atas 
tingkat pertumbuhan market dibanding channel lainnya dalam periode tersebut. 
Pertumbuhan retail modern terutama dipengaruhi oleh bergesernya preferensi 
konsumen yang cenderung memilih berbelanja di convenience store dan juga 
investasi dari manajemen retail modern untuk terus menambah toko/cabang baru 
setiap tahunnya. 

 
Tabel 1  10 Perusahaan cat utama (Major Brands) di channel retail modern bahan 

bangunan di Indonesia. 
Parent Company Headquarters Domestic Subsidiaries Segment Present 

Akzo Nobel N.V., Belanda PT ICI Paints Indonesia 

Decorative paints, 
Automotive paints, Metal 
coatings, Marine 
coatings, Protective 
coatings, Waterproofing, 
Wood Coatings 

Jotun Norwegia Jotun Indonesia 

Decorative Paints, 
Powder Coating; Marine 
Coating, Protective 
Coating 

Nippon Paint Holdings Co., 
Ltd. Jepang PT Nipsea Paint and 

Chemicals 

Decorative Paints, Wood 
Coatings, Metal 
Coatings, Protective 
Coatings, Automotive 
Paints, Waterproofing 

Avian Brands Indonesia PT. Avia Avian 
Decorative paints, Wood 
coatings, Metal coatings, 
Automotive paints 

Propan Indonesia PT Propan Raya 
Decorative paints, Wood 
coatings, Metal coatings, 
Automotive paints 

Danapaint Indonesia PT Danapaint Indonesia Decorative Paints 

Kansai Paint Jepang PT Kansai Prakarsa 
Coatings 

Decorative Coatings, 
Protective Coatings, 
Metal Finishes, Wood 
Finishes, Auto Refinish 
Coatings 

TOA Thailand PT TOA Paint Indonesia Decorative paints, Wood 
coatings, Waterproofing 

Mowilex Indonesia PT Mowilex Indonesia Decorative paints, Wood 
coatings 

Asian Paints India PT Asian Paints Indonesia Decorative paints, Wood 
coatings, Waterproofing 

 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar cat di Indonesia memiliki 

prospek yang positif dan tingkat attractiveness yang tinggi bagi perusahaan-
perusahaan yang bergerak di industri ini, baik perusahaan lokal maupun 
perusahaan asing (PMA) untuk beroperasi di Indonesia dan saling berlomba untuk 
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memasuki dan mendapatkan pangsa (shop share) di modern channel. Daftar 
perusahaan cat di Indonesia tersedia pada Tabel 1. Menurut Frost & Sullivan, tiga 
perusahaan besar yang begerak di industri cat di Indonesia yaitu: Nippon Paint, 
Avian Paint dan AkzoNobel. Perusahaan besar lainnya yaitu Mowilex, Jotun, 
Kansai, Propan, dan Danapaint. Perusahaan cat asing yang memasuki pasar cat 
Indonesia pada selama rentang tahun 2011 dan tahun 2016 yaitu TOA (Thailand), 
Davies (Philipina) dan yang terakhir pada tahun 2017 Asian Paints (India).  

Porter (2008) menjelaskan bahwa pemain yang ada bukanlah satu-satunya 
yang menentukan intensitas persaingan, tetapi juga ditentukan oleh empat unsur 
lain, yaitu mudah tidaknya pendatang baru memasuki industri, posisi tawar 
supplier terhadap industri, posisi tawar pembeli terhadap industri, dan tekanan dari 
produk substitusi. Namun dalam konteks industri cat di Indonesia terutama di 
channel retail modern, bertambah banyaknya perusahaan dalam industri dapat 
dikatakan sebagai trigger utama ketatnya persaingan selain pengaruh dari empat 
unsur lainnya. Lima kekuatan penentu intensitas persaingan dalam industri dapat 
dilihat pada Gambar 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2  Lima kekuatan penentu intensitas persaingan dalam industri (Porter 
2008). 

 
Ketatnya persaingan menghasilkan pilihan brand dan produk yang lebih 

beragam bagi konsumen. Setiap perusahaan berupaya untuk memberikan tawaran 
kepada konsumen dan berusaha mencari pelanggan baru, mempertahankan, dan 
pada akhirnya membentuk konsumen loyal. Perilaku konsumen selalu berada 
dibawah faktor yang mempengaruhinya, yang dapat mendorong perilaku 
konsumen untuk tetap loyal dengan brand yang sekarang atau berpindah ke brand 
yang lain (Ahmed et al. 2015).  

Lappeman et al. (2017) mengidentifikasi bahwa sales promotion merupakan 
salah satu key driver utama bagi pindahnya konsumen dari satu brand ke brand 
lain dan juga memiliki porsi yang sangat signifikan terhadap total marketing 
expenditure. Adanya upaya yang intens dari setiap pemain dapat mempengaruhi 
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loyalitas konsumen yang sudah loyal terhadap suatu produk, merek atau 
perusahaan lain dan meningkatkan potensi terjadinya brand switching. Kehilangan 
konsumen loyal dalam jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap 
kelangsungan bisnis perusahaan. 

Perumusan Masalah 

Persaingan yang ketat terjadi seiring dengan terus bertumbuhnya industri cat 
di Indonesia dan terutama di channel retail modern menyebabkan semakin 
banyaknya pilihan brand dan produk bagi konsumen, namun sekaligus menjadi 
tantangan bagi brand owner untuk memahami perilaku konsumen. Jika 
perusahaan tidak bisa menjaga loyalitas konsumennya, maka hal ini, dalam jangka 
panjang akan mempengaruhi performance penjualan dan keberlangsungan 
perusahaan. Sebagaimana disampaikan oleh Grigoriou et al. (2018) dan Keaveney 
(1995) bahwa brand switching dapat diartikan sebagai migrasi konsumen dari satu 
brand ke brand yang lain dan dapat diasosiasikan dengan konsekuensi negatif 
seperti penurunan market share dan profitabilitas.  

Pada Gambar 3 yang memperlihatkan data estimasi market share dalam 
industri cat di Indonesia, market share setiap major brand (brand-brand yang 
membentuk struktur pasar) sangat dinamis dan mengalami fluktuasi setiap 
tahunnya. Meskipun turunnya market share tidak dapat disimpulkan sebagai 
informasi utama yang menunjukkan penurunan  penjualan suatu perusahaan dalam 
satu periode, namun merujuk pernyataan Grigoriou et al. (2008) hal ini  dapat 
mengindikasikan adanya proses brand switching yang dalam jangka panjang dapat 
mempengaruhi penjualan dan profitabilitas suatu perusahaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3  Estimasi market share industri cat di Indonesia. 
 
Upaya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi brand switching 

dapat dijadikan sebagai landasan rancangan inisiatif actions untuk consumer 
retention (Zikiene dan Pileliene 2016). Berdasarkan uraian di atas, maka perlu 
dilakukan studi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 
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1. Faktor-faktor yang mempengaruhi switching behaviour konsumen dalam 
pembelian produk cat di channel retail modern bahan bangunan? 

2. Bagaimana pola perpindahan konsumen antar brand (brand switching 
matrix)? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi switching behaviour 

konsumen dalam pembelian produk cat di channel retail modern bahan 
bangunan. 

2. Menganalisis pola perpindahan konsumen antar brand (brand switching 
matrix). 

3. Mengembangkan strategi pemasaran berdasarkan hasil penelitian. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi switching behaviour konsumen, 
khususnya dalam industri cat di Indonesia. Hasil  penelitian ini dapat digunakan 
oleh praktisi di bidang marketing dan perusahaan pemilik brand cat (brand 
owner) dengan menjadikannya sebagai tambahan informasi yang dapat 
memperkaya dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan stratejik terutama 
dalam perancangan aktivitas pemasaran yang bertujuan membangun loyalitas dan 
mempertahankan (retensi) konsumen serta meraih konsumen baru. Bagi 
manajemen/pengusaha retail di industri bahan bangunan, hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemilihan brand cat apa saja yang perlu 
disediakan di gerainya berdasarkan data brand yang paling diminati konsumen, 
sehingga lebih efektif dan efisien dalam hal working capital dan storage 
management. Sedangkan bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian dilakukan di saluran distribusi retail modern dalam industri 

cat di Indonesia, tepatnya di Supermarket bahan bangunan PT Catur 
Karda Depo Bangunan (Depo Bangunan) yang memiliki 5 cabang  
masing-masing di wilayah Serpong, Bogor, Bandung, Kalimalang, dan 
Bekasi. 

2. Konsumen yang menjadi responden adalah seluruh konsumen (end user) 
baik home owner maupun Professional (tukang, painters, dan  
contractors) yang sudah terdaftar sebagai member Depo Bangunan 
selama minimal 3 tahun.   




