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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 

LINA, 2004. Analisis Persepsi Konsumen  Toko di Bogor  Terhadap Atribut Produk 

Furniture PT. Cahaya Buana Intitama. Di bawah bimbingan ARIEF DARYANTO  

dan  IDQAN FAHMI. 

 

 

 

 Ketatnya  persaingan dalam industri furniture menyebabkan para pelaku pasar 

harus mengetahui harapan, persepsi, perilaku dan atribut apa saja yang menjadi 

perhatian utama konsumen dalam membeli produk furniture. Mengingat produk 

furniture PT. Cahaya Buana Intitama (CBI)  disalurkan ke pasar melalui toko-toko 

furniture yang merupakan ujung tombak perusahaan dalam memasarkan produk ke 

end users, maka dilakukan penelitian untuk menggali informasi apa yang menjadi 

harapan dan persepsi toko dalam membeli produk furniture ini.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan 

ditanyakan dalam studi ini adalah yakni bagaimana persepsi toko terhadap atribut-

atribut yang terdapat di dalam produk furniture PT. CBI dan kinerja mereknya, 

bagaimana kepuasan konsumen toko terhadap atribut produk PT. CBI,  dan  strategi 

apa yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini untuk perusahaan. 

 Tujuan penelitian adalah menganalisa persepsi konsumen toko dan bagaimana 

kepuasan mereka terhadap atribut-atribut yang terdapat dalam produk furniture PT. 

CBI,   dan merumuskan rekomendasi strategi pemasaran produk furniture. Ruang 

lingkup penelitian ini dibatasi pada harapan dan persepsi konsumen toko yang 

berlokasi di Bogor terhadap produk furniture yang terdiri dari furniture plastik, spring 

bed (kasur pegas) dan kasur busa yang dihasilkan perusahaan.  

 Penelitian ini dilakukan di lokasi perusahaan di kawasan industri Olympic – 

Sentul, Citeureup, Jawa Barat  dan toko-toko furniture yang berlokasi di Bogor. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan survey. Pengambilan data 

dilakukan dengan cara survey, observasi langsung, interview dan studi pustaka. Data 

yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan model 

multi atribut Fishbein, model sikap angka ideal, analisis gap dan analisis diagonal.  

 Dari hasil pengolahan data, didapat bahwa untuk produk plastik, atribut-atribut 

yang dipertimbangkan toko dalam membeli produk plastik secara berurutan adalah 

kualitas (skala:4.94),  harga (skala:4.93), kemudahan memperoleh produk 

(skala:4.38),  cara & lama pembayaran (skala:4.35), warna (skala:4.30), pengiriman 

tepat waktu (skala:4.23), lama pemesanan (skala:3.76),  desain/motif (skala:3.64) dan 

pelayanan purna jual/service (skala:2.83).  Namun kenyataannya, atribut yang paling 

bagus kinerjanya di persepsi toko adalah atribut desain/motif (skala:3.61). Justeru 

atribut kualitas dan harga yang penting malah dinilai dengan skala  3.39  dan 3.43. 

 Sedangkan untuk produk spring bed, lima atribut utama yang dipertimbangkan 

toko dalam membeli produk adalah harga (skala:5.00),  kualitas (skala:4.96), 

desain/motif (skala:4.59), pelayanan purna jual/service (skala:4.33) dan kemudahan 

memperoleh produk (skala:4.28). Atribut lainnya secara berurut adalah lama 

pemesanan (skala:4.23), pengiriman tepat waktu (skala:4.16), warna (skala:4.14),  dan 

cara & lama pembayaran (skala:4.10). Namun kenyataannya, atribut yang paling 
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bagus kinerjanya di persepsi toko adalah atribut desain/motif (skala:3.41). Justeru 

atribut kualitas dan harga yang penting malah dinilai dengan skala  2.63  dan 2.66. 

 Untuk produk busa, lima atribut utama yang dipertimbangkan toko dalam 

membeli produk adalah harga (skala:4.99), kualitas (skala:4.99),  cara & lama 

pembayaran (skala:4.74),  kemudahan memperoleh produk (skala:4.65) dan 

pengiriman tepat waktu (skala:4,45). Atribut lainnya secara berurut adalah lama 

pemesanan (skala:4.14), desain/motif (skala:4,08),  pelayanan purna jual / service 

(skala:3.48) dan warna (skala:3.41). Berdasarkan hasil survey, kinerja atribut harga 

dan kualitas sudah dinilai bagus oleh toko karena memiliki skala tertinggi 

dibandingkan dengan atribut lainnya yaitu skala 3.25  dan 3.49. 

 Pada Importance Performance Analysis, responden toko menilai penting 

atribut kualitas dan harga untuk produk plastik dan springbed, namun  performance 

kedua atribut ini masih dalam kondisi under-act  untuk kategori atribut internal. 

Sedangkan untuk atribut eksternal yang dalam kondisi maintain, perusahaan harus 

tetap dapat menjaga dan mempertahankan kinerja atribut yang sudah ada saat ini. 

Atribut lain yang perlu mendapatkan perhatian karena berada dalam kondisi under-act  

adalah atribut pelayanan purna jual/service pada produk spring bed dan atribut atribut 

pengiriman tepat waktu dan lama pembayaran pada produk kasur busa.  

Dari analisis gap,  atribut yang memiliki nilai kesenjangan terbesar adalah 

atribut pelayanan purna jual/service dan lama pemesanan produk. Pada produk spring 

bed, atribut pelayanan purna jual/service juga memiliki nilai kesenjangan yang 

terbesar. Sedangkan, pada produk busa adalah atribut pengiriman tepat waktu.  

 Pada analisis diagonal pada semua produk, hampir semua atribut dalam 

kinerja yang under service kecuali atribut desain  dan pelayanan purna jual pada 

produk plastik.Semua atribut perlu ditingkatkan kinerjanya.  

Dari hasil  analisis tersebut, untuk produk plastik dan spring bed, perusahaan 

disarankan untuk menerapkan strategi operational excellence guna mencapai efisiensi 

kerja dan mengoptimalkan biaya produksi dengan cara meminimalkan biaya 

persediaan yang terdiri biaya pembelian, biaya penyimpanan dan biaya bunga. 

Perencanaan produksi dan proses produksi (termasuk formulanya) perlu direview 

kembali dan pengadaan bahan baku harus dikoordinasikan lebih baik lagi dalam 

rangka mengantisipasi perubahan harga guna mencapai efisiensi dan efektivitas 

produksi. Untuk mendapatkan citra produk yang lebih baik di mata konsumen, 

perusahaan dapat mendirikan suatu service center untuk produk spring bed. Bagian 

pengadaan bahan baku harus lebih kreatif dalam mendapatkan bahan baku kain yang 

lebih bervariasi dan menarik untuk produk busa, bahkan bila perlu, bekerja sama 

dengan bagian desain untuk menciptakan motif baru yang menarik.  
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