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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Permintaan bisnis furnitur di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. 

Ketua Bidang Pemasaran Asmindo (Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia), Andre 

Sundrio, dalam acara Roadshow Pameran IFFINA, mengatakan bahwa omzet 

furnitur secara nasional untuk tahun 2015 berjumlah Rp 4 triliun dan pada saat ini 

pembangunan properti sedang meningkat, hal ini berpotensi membuka peluang 

pasar domestik furnitur cukup besar (Kompasiana, 2016). Salah satu produk 

furnitur yang banyak diminati oleh konsumen dalam negeri adalah produk furnitur 

dari Kota Jepara.  Bisnis furnitur di  Kota Jepara tidak hanya merupakan bagian  

penting dari perekonomian, namun juga merupakan denyut nadi dan budaya 

masyarakat Jepara (Purnomo, et. al, 2011). 

Menyikapi minat konsumen akan produk furnitur, pelaku bisnis 

melakukan berbagai macam inovasi dan kreatifitas untuk menjadi yang terbaik di 

pasar industri dalam negeri maupun luar negeri (Chrisbiyanto, 2018). Inovasi dan 

kreativitas dalam mengembangkan produk furnitur ini diharapkan mampu 

membuat konsumen merasa puas terhadap produk yang dihasilkan. Dengan 

konsumen merasa puas terhadap produk tersebut, maka konsumen akan 

melakukan pembelian ulang. Kepuasan konsumen sendiri menurut Kotler & 

Keller (2009) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang disebabkan 

oleh kinerja atau hasil suatu produk yang dirasakan, dibandingkan dengan 

harapannya. Terdapat indikator yang dapat dikatakan bahwa seorang konsumen 

itu merasakan kepuasan seperti ekpektasi, kinerja, perbandingan, konfirmasi dan 

diskonfirmasi. 

Ada berbagai cara yang ditempuh oleh pengusaha furnitur dalam 

meningkatkan kepuasan konsumen. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh 

Priono (2017) terdapat tiga hal yang mempengaruhi kepuasan konsumen, di 

antaranya adalah kualitas produk, pelayanan dan brand image. 
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Hal pertama, berbicara mengenai kualitas produk, penelitian yang 

dilakukan oleh Ramadhan (2017) membuktikan bahwa kualitas produk dapat 

meningkatkan kepuasan konsumen restoran cepat saji KFC cabang Asia Mega 

Mas Medan. Lupiyoadi (2001) juga menyatakan bahwa konsumen akan merasa 

puas bila produk yang mereka gunakan berkualitas. Kualitas produk merupakan 

totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang diinginkan (Kotler & 

Amstrong, 2008). Demikian pula dengan furnitur dari kota Jepara memiliki 

kualitas dan ke-khas-an tersendiri dari pada furnitur buatan kota lain. Desain yang 

unik, dibuat dengan sentuhan tangan pengerajin yang berpengalaman, gaya dalam 

desain arsitektur dan interior yang menitik beratkan kesan alami dengan harga 

yang diberikan menggambarkan kualitas yang dihasilkan merupakan daya tarik 

tersendiri bagi industri furnitur Kota Jepara. Bahan yang digunakan dalam 

pembuatan furnitur Jepara pun tidak menggunakan kayu murahan namun 

menggunakan kayu jati berjenis mahoni (Caey, 2017). Produk dikatakan 

berkualitas apabila memenuhi beberapa indikator seperti kinerja produk, 

kehandalan, keistimewaan, kemampuan pelayanan dan daya tahan (Kotler & 

Amstrong, 2008). 

Menurut Priono (2017) hal kedua yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen adalah pelayanan. Kepuasan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh 

kualitas produk melainkan juga dipengaruhi oleh pelayanan. Seperti penelitian 

yang dilakukan Arie dan Ketut (2015) juga membuktikan bahwa kualitas 

pelayanan mampu meningkatkan kepuasan konsumen dari Restoran Indusubud, 

Gianyar. Keller (2012) menjelaskan bahwa pelayanan merupakan tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pada 

umumnya, furnitur dari Kota Jepara memberikan kebebasan kepada konsumen 

untuk memilih jenis kayu yang akan diproduksi menjadi furnitur yang diinginkan. 

Tidak berhenti sampai di sana, ada juga para pelaku usaha furnitur ini yang berani 

memberikan jaminan apabila barang yang dipesan terdapat kerusakan atau 

kekurangan pada saat proses produksi maupun saat pengiriman produk tersebut 
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menuju rumah konsumen. Pengerajin tidak segan untuk memperbaikinya (Caey, 

2017). Pelayanan dikatakan memenuhi baik apabila memenuhi beberapa indikator 

seperti pelayanan yang nyata, keandalan, ketanggapan, jaminan dan empati 

(Tjiptono, 2012). 

Masih menurut Priono (2017), faktor ketiga yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen adalah brand image. Brand image sendiri menurut Kotler dan Keller 

(2009) adalah suatu kesan yang ada di benak konsumen mengenai suatu merek. 

Hal ini dibentuk oleh pesan dan pengalaman konsumen mengenai merek, 

sehingga menimbulkan citra yang ada dalam benak konsumen. Dari segi merek, 

furnitur asal kota Jepara ini sudah dikenal bukan hanya dari pangsa pasar nasional 

tetapi juga pasar internasional. Hal ini dibuktikan dari banyaknya konsumen dari 

pasar internasional yang menyasar 3.500 konsumen dari 87 negara (Faisal, 2017). 

Hal ini dibuktikan dengan komoditas ekspor furnitur  Kota Jepara yang mampu 

menyumbang sekitar 15 persen lebih, dari total ekspor nasional (Pranoto, 2017).  

Terdapat indikator yang menyatakan bahwa brand image tersebut dikenal oleh 

masyarakat luas yaitu kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, pelayanan yang 

disediakan, kebijakan perusahaan, reputasi perusahaan dan kegiatan pemasaran 

perusahaan (Erna, 2009).  

Mengingat semakin banyak peminat furnitur khas kota Jepara dari luar 

kota, mendorong munculnya pelaku bisnis baru untuk berinvestasi di berbagai 

kota di luar kota Jepara. Hal yang logis bagi mereka untuk membuka kran bisnis 

di bidang furnitur di berbagai kota adalah untuk mendistribusikan produk khas 

Jepara ini agar mudah dijangkau oleh konsumen baik dari segi harga maupun 

ketersediaan produk. UD Jepara Indah merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang industri furnitur. Perusahaan ini berdiri di Kota Gresik di mana 

kota ini dianggap oleh pemilik usaha (Sholeh, 2018) sebagai kota yang minim 

pesaing di bidang furnitur. Padahal data yang diungkap pada umrgresik.com 

(2018) menunjukkan bahwa Kota Gresik adalah kota yang memiliki perputaran 

ekonomi yang baik dan kota industri terbesar di Jawa Timur.  Pada tahun 2018, 

kabupaten Gresik memiliki UMR terbesar kedua setelah Kota Surabaya yang 

memiliki standar Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp. 3.580.369,56.  
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Dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap pemilik/pelaku 

usaha furnitur UD Jepara Indah Gresik, pelaku usaha sangat peduli terhadap 

kepuasan konsumen. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan menitik beratkan 

pada peningkatkan kepuasan konsumen. Perusahaan fokus kepada tiga hal dalam 

usahanya untuk meningkatkan kepuasan konsumen, diantaranya adalah kualitas 

produk, pelayanan dan brand image. Dalam meningkatkan kualitas produk UD 

Jepara Indah sudah menggunakan teknologi yang cukup modern, seperti mesin 

bor elektrik, mesin perata papan, pemotong kayu dan mesin kompresos untuk 

pewarnaan produknya. Dengan adanya usaha tersebut, karyawan tidak 

membutuhkan waktu lama untuk menyelesaiakn sebuah produk furnitur sehingga 

dapat menghemat banyak waktu dan biaya. Dengan adanya dukungan alat 

berteknologi modern tersebut mampu menghasilkan sebuah produk yang lebih 

baik dengan lapisan kayu yang lebih halus dan peningkatan presisi optimal dari 

rangkaian produk furnitur tersebut.  

UD Jepara Indah juga berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan terhadap 

konsumen. Sebagai contoh, karyawan UD Jepara Indah selalu berpenampilan 

menarik untuk melayani konsumen dan juga menerapkan prinsip 3S (Senyum 

Salam Sapa). Contoh lain adalah ketepatan waktu pengerjaan produk dan 

pengiriman menjadi fokus dari pemilik usaha dalam melayani konsumen. Adapun 

pelayan purna jual dari produk yang dihasilkan oleh UD Jepara Indah yaitu selalu 

memberikan garansi terhadap produk yang dibeli oleh konsumen. Dengan kata 

lain, apabila produk yang dikirim ternyata terdapat kerusakan maka pihak 

perusahaan siap memperbaiki bahkan siap mengganti dengan produk yang baru.  

Hal terakhir yang diperhatikan oleh UD Jepara Indah  adalah segi brand 

image. Mengingat konsumen  UD Jepara Indah yang tidak hanya berasal dari kota 

Gresik maka pengiriman membutuhkan waktu yang lama untuk mengirim produk 

di luar Kota Gresik. Hal tersebut menimbulkan potensi kerusakan pada 

pengiriman karena medan yang kurang baik. Untuk menjaga brand image agar 

tetap baik di mata konsumen, usaha yang diberikan oleh UD Jepara Indah adalah 

menjamin ketepatan waktu pengiriman sesuai dengan perjanjian awal dengan 

konsumen dan juga memberikan garansi ketika terdapat kerusakan saat 
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pengiriman. Usaha yang dilakukan perusahaan dalam membuat merek tersendiri 

pada furnitur yang dibuat adalah dengan mencantumkan logo pada setiap ukiran 

yang dibuat di UD Jepara Indah. Proses dalam meningkatkan brand image juga 

dilakukan dengan mengunakan media sosial. 

Dengan melakukan observasi awal di lokasi, menunjukan seringnya 

konsumen masuk di dalam toko dan melakukan pembelian. Namun demikian 

ternyata perusahaan tidak memiliki informasi mengenai kepuasan konsumen 

karena pemilik merasa tidak pernah sama sekali mendapatkan komplain dari 

konsumen yang telah membeli produk di UD Jepara Indah. 

Hal tersebut membuat rasa ingin tahu peneliti dalam mengungkap apakah 

konsumen UD Jepara Indah sudah merasa puas terhadap kualitas produk, layanan 

dan brand image. Alasan ini masuk akal karena menurut pelaku usaha ini, 

konsumen tidak menghubungi kembali UD Jepara Indah karena bisa juga 

konsumen sudah merasa puas dengan produk tersebut dan juga bisa saja 

konsumen malas untuk kembali dan menghubungi pihak UD Jepara Indah. Alasan 

inilah yang mendasari pelaku usaha kesulitan dalam mendapatkan informasi 

tentang produk yang sudah dihasilkan. 

Dengan penjelasan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut mengenai “Pengaruh Kualitas Produk, Pelayanan dan 

Brand Image Terhadap Kepuasan Konsumen UD Jeepara Indah”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang ditemukan adalah: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan konsumen di UD Jepara Indah? 

2. Apakah pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

konsumen di UD Jepara Indah? 

3. Apakah brand image berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan konsumen di UD Jepara Indah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan: 

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kualitas produk secara 

signifikan terhadap kepuasan konsumen di UD Jepara Indah. 

2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh pelayanan secara signifikan 

terhadap kepuasan konsumen di UD Jepara Indah. 

3. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh brand image secara 

signifikan terhadap kepuasan konsumen di UD Jepara Indah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut:  

1. Aspek Teoristik penelitian ini merupakan salah satu upaya 

pemahaman teori yang perna penulis dapatkan selama masa 

perkuliahan, dengan menghubungkan fakta yang sebenarnya terjadi. 

Sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam 

kepada penulis dalam bidang pemasaran khususnya mengenai kualitas 

produk, pelayanan, brand image dan kepusan konsumen. 

2. Aspek praktisi penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

strategi perusahaan yang tepat untuk kelangsungan perusahaan. 
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1.5 Batasan penelitian 

Batasan masalah bertujuan untuk agar penelitian ini lebih terarah, 

terfokus dan tidak meluas penulis membatasi waktu untuk melakukan 

penelitian pada : 

1. Data penelitian yang digunakan pada bulan Januari-Mei 2018. 

2. Konsumen yang pernah membeli produk di UD Jepara Indah Gresik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


