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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat dan tidak dapat dihindari. 

Pelaku-pelaku bisnis selalu memiliki berbagai cara agar produknya dapat 

mengungguli produk lain. Produknya akan dapat bersaing jika kualitas produk 

harus ditingkatkan sehingga volume penjualan juga dapat meningkat. Produsen 

harus bisa menjaga kualitas produk dan menentukan harga yang tepat agar 

mendapat kepercayaan dan loyalitas dari konsumen. Apabila produk yang dijual 

memiliki kualitas yang bagus dengan harga yang sesuai maka diharapkan mampu 

bersaing dengan pesaing-pesaingnya. Kualitas produk dan harga dapat 

mempengaruhi volume penjualan.  

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Data dari Badan 

Pusat Statistik menunjukkan produksi beras meningkat dari tahun 2014 produksi 

beras sebesar 70.846.465 menjadi 75.397.841 ton pada tahun 2015. Tak heran jika 

sektor perdagangan beras menjadi salah satu sektor perdagangan yang diminati  

oleh para pengusaha. 

Perum Bulog merupakan salah satu BUMN yang bertugas untuk mengelola 

bahan pangan, seperti beras. Bulog juga berperan dalam penyerapan beras dari 

petani. Perum Bulog saat ini tidak hanya menjual raskin (beras miskin), tetapi     

juga menjual beras kualitas premium yang ditujukan untuk bisnis komersil. Bulog 

Sub Divisi Regional Wilayah V Kedu adalah salah satu Perum Bulog yang    
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menjual beras premium dengan kualitas rendah hingga kualitas tinggi. Kualitas 

yang berbeda-beda ini memiliki harga yang berbeda pula. Hal ini tentu akan 

mempengaruhi volume penjualan karena minat masyarakat yang berbeda terhadap 

masing-masing grade kualitas dan harga beras. Volume penjualan yang tinggi  

dapat meningkatkan kesempatan beras yang diserap Bulog bagian komersil 

semakin banyak sehingga dapat menampung hasil panen petani, oleh karena itu 

perlu diadakan penelitian mengenai “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga 

Terhadap Volume Permintaan Beras Premium Perum Bulog Sub Divisi Regional 

Wilayah V Kedu”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaruh kualitas produk dan harga terhadap volume    

permintaan beras premium Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah V 

Kedu. 

2. Bagaimana besar pengaruh kualitas produk dan harga terhadap volume 

permintaan beras Premium Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah V 

Kedu. 

 
1.3. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume permintaan beras 

premium Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah V Kedu. 
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2. Menganalisis besarnya pengaruh kualitas beras dan harga terhadap volume 

permintaan beras premium Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah V 

Kedu. 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pertimbangan untuk Perum Bulog Sub 

Divisi Regional Wilayah V Kedu dalam evaluasi penjualan beras, sebagai 

pertimbangan untuk Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah V Kedu dalam 

meningkatkan volume permintaan beras, dan menambah referensi perpustakaan 

bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan. 

 
 
1.4. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Diduga kualitas beras dan harga berpengaruh terhadap volume permintaan 

beras premium di Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah V Kedu. 

2. Diduga harga berpengaruh lebih besar dibanding kualitas terhadap volume 

permintaan beras premium di Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah V 

Kedu. 

 

 

 

 

 

 

 




