
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dewasa ini persaingan industri semakin ketat, apalagi sejak masuknya era 

pasar bebas yang disepakati oleh ASEAN Economic Community dan sudah mulai 

berlaku sejak Desember 2015. Kondisi tersebut menuntut setiap badan usaha untuk 

selalu siap siaga dengan kualitas produk maupun jasa yang handal agar dapat 

bersaing di pasaran. Salah satu bidang usaha yang dituntut untuk memiliki daya 

saing adalah produk furnitur. Definisi furnitur (mebel) menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2016) adalah perabot yang diperlukan, berguna, atau disukai, 

seperti barang atau benda yang dapat dipindah-pindah, digunakan untuk 

melengkapi rumah, kantor, dan sebagainya. Pada umumnya, desain furnitur modern 

merupakan desain yang bersifat praktis dan efisien. Contohnya adalah sistem knock 

down, yaitu furnitur bisa dibongkar-pasang.  

Bidang usaha furnitur ini, apabila dilihat dari data Kementerian 

Perdagangan (2017) terjadi fluktuasi penurunan total ekspor. Nilai ekspor Indonesia 

pada tahun 2012 adalah USD 1.89 juta, tahun 2013 sebesar USD 1.87 juta, tahun 

2014 USD 1.90 juta, tahun 2015 sebesar USD 1.81 juta dan tahun 2016 turun 

menjadi USD 1.68 juta. Fluktuasi penurunan nilai ekspor tersebut karena belum 

membaiknya ekonomi Amerika Serikat dan Eropa. Dampak dari menurunnya 

ekspor ini menyebabkan penurunan terhadap laju pertumbuhan industri furnitur. 

  

 
Sumber: www. Kemendag.go.id 

Gambar 1 Laju pertumbuhan industri furnitur Indonesia 

Pada 2014, perdagangan ekspor furnitur Indonesia berada pada urutan 18 di 

bawah China dan Vietnam (Antara Jateng 2014). Produk furnitur yang 

menyumbang terhadap nilai ekspor tersebut terdiri atas ekspor furnitur kayu 

mencapai USD 1.2 miliar, furnitur rotan USD 262.5 juta, furnitur bambu sebesar 

USD 1.8 juta, furnitur berbahan metal USD 43.7 juta, furnitur berbahan plastic USD 

49.7 juta, dan produk furnitur lainnya mencapai USD 311 juta. Negara China 

sebagai pengekspor terbesar berada pada urutan pertama bernilai USD 52 miliar, 

sedangkan Vietnam menempati posisi tujuh dengan nilai ekspor USD 5.3 miliar. 

Walaupun kondisi pasar ekspor cenderung fluktuatif, namun untuk pasar domestik 

masih menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya impor produk furnitur 
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dari luar negeri yang cenderung meningkat dari tahun 2012-2016 sebesar empat 

persen. Data impor furnitur Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.   

 
Tabel 1 Impor furnitur indonesia 

No Tahun Nilai (Juta USD) 

1 2012                           579  

2 2013                           656  

3 2014                           626  

4 2015                           622  

5 2016                           725  
Sumber: www. Kemendag.go.id 

 

Menurut ASMINDO (Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia) 

dalam Kemenperin.go.id (2017), produk furnitur asing yang masuk ke Indonesia 

ditengarai mencapai sekitar 60 persen dari nilai kebutuhan furnitur dalam negeri. 

Kendati belum menghitung potensi pasar di dalam negeri secara rinci, namun 

ASMINDO menyatakan bahwa penyebab besarnya potensi pasar furnitur di dalam 

negeri karena adanya pertumbuhan property, jumlah instansi pemerintah yang 

membutuhkan furnitur. 

Selain itu, tumbuhnya jumlah penduduk yang diiringi oleh kebutuhan akan 

pembangunan perumahan beserta segala macam furnitur yang terdapat di dalamnya 

juga menjadi salah satu pendorong besarnya potensi pasar furnitur di Indonesia. 

ASMINDO memetakan bahwa potensi pasar furnitur Indonesia meliputi 34 

kementerian, 500 kabupaten dan 119 BUMN. 

Produk furnitur yang dipasarkan di Indonesia dilakukan oleh toko ritel yang 

bersifat modern dan tradisional. Menurut Levy dan weitz (2001), Berman dan 

Evans (2001) retailing adalah merupakan suatu rangkaian aktifitas bisnis untuk 

menambah nilai guna dari barang dan jasa kepada konsumen akhir yang 

menggunakannya untuk keperluan pribadi dan rumah tangga. Produk yang dijual 

dari usaha retailing adalah barang, jasa maupun gabungan dari keduanya. 

Pada saat ini, persaingan penjualan produk furnitur dalam negeri terus 

mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan banyaknya merk baru dari luar negeri 

yang masuk ke Indonesia dan dipasarkan melalui ritel-ritel modern yang ada di 

Indonesia. Adapun beberapa merk baru yang masuk ke Indonesia adalah Informa 

(Kawan Lama), IKEA (Giant-Hypermarket), JYSK (Orang Tua) dan lain–lain. 

Persaingan industri furnitur yang terjadi secara nasional tersebut ternyata 

berdampak kepada toko Furnimart yang terdapat di daerah Bogor.  

 

Perumusan Masalah 

Kota Bogor adalah salah satu daerah yang dekat dengan ibukota negara dan 

saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari 

tumbuhnya usaha hotel, apartemen, dan perumahan. Menurut UrbanIndo (2016) 

perkembangan Kota Bogor dapat dilihat pada fitur analisis wilayah bahwa pada data 

tahun 2014-2015, harga investasi properti di Kota Bogor mengalami kenaikan 

sebesar 26,5 persen. Kenaikan ini didukung oleh pertumbuhan sektor properti, yaitu 

pada sektor apartemen mengalami kenaikan sebesar 7 persen kemudian disusul oleh 
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kenaikan harga tanah sebesar 15 persen. Kenaikan terbesar terjadi pada harga rumah 

yaitu mencapai 36 persen. Adapun data pertumbuhan kepemilikan rumah dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2 Kepemilikan bangunan di Kota Bogor 

Tahun 

Banyaknya RT menurut Status Penguasaan Bangunan 

di Kota Bogor 

Milik Sendiri Sewa/Kontrak Lainnya 

2010 155.839 48.371 29.765 

2011 158.671 49.250 30.306 

2012 162.293 50.374 30.998 

2013 164.266 50.987 31.374 

2014 166.489 53.797 32.681 
 Sumber: BPS Kota Bogor (2016) 

 

Tumbuhnya ekonomi di Kota Bogor tersebut tentunya berimplikasi kepada 

meningkatnya kebutuhan masyarakat dan lembaga yang membutuhkan. Salah satu 

dari kebutuhan tersebut adalah furnitur. Pada saat ini, banyak ritel-ritel modern di 

kota Bogor yang memasarkan produk furnitur, diantaranya adalah Informa, The 

Courts, MER Furniture, Furnimart, Giant, Hypermart dan lainnya. Banyaknya ritel 

modern tersebut ditambah dengan ritel tradisional yang terus tumbuh menyebabkan 

persaingan antar merk menjadi semakin ketat.  

Furnimart adalah retail yang terkena imbas dari persaingan tersebut. Efek 

dari adanya persaingan tersebut adalah jumlah konsumen yang berkunjung ke 

Furnimart mengalami terus penurunan dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Adapun 

data penurunan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.  

 
Tabel 3 Key performance indicators Furnimart Bogor 

No Tahun 
Jumlah (Orang) Convertion  Penjualan 

(Rp 000.000)  Pengunjung Konsumen Rate (%) 

1 2012 7.085 3.202 45 6.061 

2 2013 3.875 1.910 49 4.236 

3 2014 2.635 1.146 43 3.125 

4 2015 2.814 1.183 42 3.170 

5 2016 2.234 1.178 53 2.406 
Sumber: KPI Report Furnimart Bogor (2013-2017) 

 

Untuk data pengunjung dan konsumen Furnimart perbulan dari tahun 2014-

2016 dapat dilihat pada Tabel 4. Pada Table 4 menunjukkan bahwa dalam tiga tahun 

terakhir yaitu 2014-2016 terjadi tren penurunan pengunjung dan konsumen yang 

melakukan pembelian ke Furnimart. Rata-rata per bulan pada tahun 2014 adalah 

sebanyak 220 pengunjung dan yang melakukan pembelian 96 konsumen. Tahun 

2015 rata-rata perbulan sebanyak 235 pengunjung dengan konsumen yang membeli 

99 konsumen. Tahun 2016 rata-rata per bulan turun menjadi 186 pengunjung 

dengan 98 orang pembeli. Secara keseluruhan dalam tiga tahun terakhir bahwa rata-

rata per bulan pengunjung Furnimart sebanyak 213 orang dan konsumen yang 
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melakukan pembelian sebanyak 97 orang dengan rata-rata convention rate sebesar 

46 persen. 

 
Tabel 4 Data pengunjung dan konsumen dalam bulan Furnimart Bogor 

No Bulan 

2014 2015 2016 Rata-rata Conv. 

Pengj Kons. Pengj Kons. Pengj Kons. Pengj Kons. 
Rate 

(%) 

1 Jan 323 141 300 87 207 94 277 107 38.6 

2 Feb 220 98 199 71 198 84 206 84 40.8 

3 Mar 236 105 267 131 164 68 222 101 45.5 

4 Apr 221 87 337 123 190 78 249 96 38.6 

5 Mei 229 97 260 95 200 128 230 107 46.5 

6 Jun 167 59 230 88 207 136 201 94 46.8 

7 Jul 197 80 242 115 222 134 220 110 50.0 

8 Ags 237 117 262 125 206 126 235 123 52.3 

9 Sep 173 70 217 97 145 64 178 77 43.3 

10 Okt 184 84 170 84 167 88 174 85 48.9 

11 Nop 242 124 170 88 144 78 185 97 52.4 

12 Des 206 84 160 79 184 100 183 88 48.1 

Rata-rata 220 96 235 99 186 98 213 97 46 

Sumber: KPI Report Furnimart Bogor (2013-2017) 

 

Menurunnya jumlah pengunjung dan omset penjualan Furnimart ini apabila 

tidak segera ditanggulangi dengan baik maka dikhawatirkan dapat menjadi masalah 

pada kemudian hari. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana pengaruh bauran 

pemasaran terhadap keputusan pembelian produk furnitur di Furnimart dengan 

melakukan analisis faktor–faktor penyebab menurunnya jumlah pengunjung, dan 

penjualan dari sisi bauran pemasaran (Kotler 2002) yang meliputi produk (product), 

harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion). Berdasarkan hal tersebut 

maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 
 

1. Bagaimana persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran Furnimart 

Bogor? 

2. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian di 

Furnimart Bogor? 

3. Bagaimana strategi Furnimart Bogor untuk meningkatkan pembelian 

konsumen?   

 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran Furnimart 

Bogor. 

2. Menganalisis pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian di 

Furnimart Bogor. 

3. Merumuskan strategi untuk meningkatkan pembelian konsumen di 

Furnimart. 



5 

 

Manfaat Penelitian 

1. Sebagai informasi dan masukan untuk mengevaluasi dari strategi yang 

diterapkan selama ini oleh Furnimart. 

2. Sebagai bahan pertimbangan yang berkelanjutan dalam menerapkan berbagai 

tindakan perbaikan dalam mencapai efektifitas strategi pemasaran sehingga 

dapat meningkatkan hasil penjualan yang maksimal.  

3. Sebagai bahan kajian teoritis dibidang pemasaran yang bermanfaat bagi 

penelitian berikutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada pelanggan toko Furnimart yang ada di kota 

Bogor selama bulan Juni hingga Agustus 2017. Toko Funimart kota Bogor tercatat 

mengalami penurunan penjualan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.   

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Industri Ritel 

Kotler (2000) mengemukakan bahwa usaha retail adalah semua kegiatan 

yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen 

akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Menurut Ma’ruf (2005) bisnis 

retail adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk 

keperluan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga, dengan variasi barang dan jasa 

sesuai dengan kebutuhannya. 

Dalam perkembangannya bahwa peritel merupakan mata rantai terakhir 

dalam kegiatan proses distribusi dari barang dan jasa, di mana peritel juga menjadi 

pihak yang terpenting bagi agen/distributor sebagai mitranya. Seiring dengan 

perkembangan industri, teknologi, keinginan serta selera konsumen yang terus 

berkembang bahwa peritel tidak hanya dari pedagang kecil yang menyalurkan 

barangnya dari agen akan tetapi juga dimasuki oleh perusahaan besar yang bergerak 

di bidang produksi atau distribusi Ma’ruf (2005). 
 

 

Konsumen 

Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen, konsumen diartikan sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan individu sendiri, keluarga, orang 

lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sumarwan 

(2015) mendefinisikan bahwa konsumen terdiri dari dua, yaitu konsumen individu 

dan konsumen organisasi. Konsumen individu membeli barang dan jasa untuk 

digunakan sendiri, anggota keluarga lain/seluruh anggota keluarga atau mungkin 

untuk hadiah. Sementara konsumen organisasi, meliputi organisasi bisnis, yayasan, 
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