
 I. PENDAHULUAN 
  

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 Sekarang ini sering terjadi perubahan yang menyertai dunia pemasaran baik 

dalam perilaku konsumen, produk, teknologi, pesaing bahkan situasi perekonomian 

itu sendiri yang menyebabkan situasi persaingan dalam industri semakin kompleks. 

Untuk memenangkan pasar dalam situasi persaingan yang demikian, maka perusahaan 

selalu menciptakan produk baru atau melakukan inovasi sebagai salah satu strategi 

yang dilakukannya.  Tersedianya beraneka ragam produk baik merupakan 

pengembangan dari produk lama atau pun produk baru  menyebabkan tersedianya 

berbagai pilihan produk bagi konsumen. Konsumen semakin bingung dalam 

menentukan keputusan pembeliannya. Informasi yang akurat, tepat dan mudah 

diperoleh merupakan hal mutlak yang diperlukan konsumen dalam membantu 

mengambil keputusan pembeliannya.   

 Kondisi persaingan yang demikian juga terjadi dalam industri furniture  yang 

merupakan salah satu sektor industri yang dapat bertahan dalam masa krisis moneter 

sejak tahun 1998 hingga sekarang ini. Banyak produk furniture Indonesia yang 

diekspor  ke negara – negara Eropa dan Timur Tengah seperti Belanda, Italia, Taiwan, 

Arab Saudi, Yaman, dan sebagainya. Bahkan kalangan swasta negara lain yakni Italia 

mau membantu pengembangan usaha furniture di Indonesia khususnya Jawa Tengah 

dalam hal pembangunan furniture centre, memberikan bantuan pinjaman lunak untuk 

tambahan modal serta pengembangan usaha terutama bagi para UKM yang 

berorientasi ekspor  (Bisnis Indonesia, Jum’at, 07 November 2003 hal. 3.) 
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Apalagi dalam masa  AFTA sekarang ini, pasar Indonesia telah bebas 

dimasuki produk – produk dari negara tetangga. Saat ini,  barang-barang dari Cina 

mulai dari produk elektronik hingga bahan tekstil masuk menyerbu pasar Indonesia 

dengan kualitas yang lebih bagus dan harga yang lebih murah.  

 PT. Cahaya Buana Intitama (CBI)  sebagai salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam industri furniture  juga menghadapi situasi persaingan yang ketat. CBI 

yang bergerak di bidang manufaktur dan trading furniture tidak hanya menghadapi 

pesaing dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri.  

 Untuk produk manufakturing, CBI memproduksi produk plastik, spring bed, 

busa, dan sofa. Untuk lini produk plastik dengan menggunakan merk Napolly 

menghadapi pesaing dari merk Lion Star, Shinpo, Kiranamas dan Claris. Untuk lini 

produk spring bed dengan menggunakan merk Bigland &  Bigdream menghadapi 

pesaing dari merk Guhdo, Romance, Dreamline, dan buatan home industry. Untuk lini 

produk busa dengan menggunakan merek Bola Dunia dan Big Foam, menghadapi 

pesaing dari  merk Swallow dan  Crystal. Untuk produk Sofa dengan menggunakan 

merek Bigstar, menghadapi pesaing dari home industri yang menghasilkan produk 

yang jauh lebih murah tetapi kualitasnya dipertanyakan.  

Dengan makin meningkatnya situasi persaingan dalam pasar furniture 

menyebabkan para pelaku pasar harus mengetahui harapan, persepsi, perilaku dan 

atribut apa saja yang menjadi perhatian utama konsumen dalam membeli produk 

furniture. Dengan mengetahui harapan, persepsi dan perilaku konsumen tersebut 

diharapkan suatu perusahaan dapat memenangkan persaingan. Demikian juga dengan 

PT. Cahaya Buana Intitama perlu mengetahui apa yang menjadi harapan, persepsi dan 
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prilaku konsumen pada produk furniture secara umum dan produk furniture hasil 

perusahaan PT. CBI pada khususnya.  

 Selama ini, produk furniture PT. CBI disalurkan ke pasar melalui cabang-

cabang perusahaan ke toko-toko furniture yang ada di wilayahnya. Toko-toko 

furniture inilah yang menjadi ujung tombak perusahaan dalam memasarkan 

produknya ke konsumen akhir (end user). Melalui perantaraan  tokolah, konsumen 

individu mendapatkan informasi berbagai hal mengenai produk yang dibutuhkan dan 

diinginkannya seperti harga, kualitas, daya tahan dan keunggulan serta kelemahan 

produk perusahaan tertentu dibandingkan dengan produk kompetitor. Toko 

memberikan penjelasan mengenai produk kepada konsumen yang mungkin tidak 

memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup terhadap produk yang dicari. Di 

sinilah, peranan toko sangat penting dalam menpengaruhi persepsi konsumen individu 

dalam pengambilan keputusan pembelian produk.   Mengingat pentingnya peranan 

toko-toko furniture inilah sebagai perantara dan sekaligus sebagai konsumen dan 

mempertimbangkan belum adanya kajian mengenai hal ini, maka perlu dilakukan 

penelitian untuk menggali informasi apa yang menjadi harapan dan persepsi 

konsumen toko ini dalam membeli dan menjual kembali produk furniture PT. CBI. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah 

yang dirumuskan adalah : 

1. Bagaimana persepsi konsumen toko terhadap atribut-atribut yang terdapat 

dalam produk furniture PT. CBI  dan kinerja mereknya? 

2. Bagaimana kepuasan konsumen toko terhadap atribut-atribut produk PT.CBI ? 
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3. Strategi apa yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini untuk PT. CBI ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Sebagaimana yang telah disebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menganalisa persepsi konsumen  toko terhadap atribut-atribut yang terdapat 

dalam produk furniture PT. CBI dan kinerja mereknya.  

2. Mengevaluasi kepuasan konsumen toko terhadap atribut-atribut produk 

furniture PT. CBI. 

3.   Merumuskan rekomendasi strategi pemasaran produk furniture PT. CBI. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah : 

1. untuk memberikan masukan bagi perusahaan dalam rangka memenangkan 

persaingan usaha pada produk furniture dan meningkatkan pelayanan kepada 

konsumen.  

2. sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang didapat penulis dalam 

kondisi obyektif di dunia bisnis yang nyata.  

3. Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca tesis ini. 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

 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 oleh perusahaan.  




