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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis diera globalisasi dan modern ini menyebabkan 

perusahaan berkembang  sangat pesat dan persaingan semakin kompetitif, di 

mana perusahaan di tuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan 

berkomitmen untuk membuat produk yang mempunyai keunggulan. Syarat 

yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat mencapai sukses dalam 

persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan.Agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap 

perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa 

yang diinginkan konsumen dengan harga yang pantas. Dengan demikian, 

setiap perusahaan harus mampu memahami kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan 

keinginan para konsumen sangat tergantung pada perilaku konsumennya 

(Tjiptono,2008). 

Saat ini, industri mebel masih menjadi primadona daerah-daerah tertentu  

di Indonesia sebagai lahan untuk mencari nafkah. Hal ini karena industri 

mebel Indonesia masih memiliki pamor yang mengkilap di pentas 

perdagangan dunia (Arif,2009). 

Industri mebel merupakan salah satu sektor industri yang terus 

berkembang di Indonesia. Pada era sekarang, mebel kayu telah menjadi 

kebutuhan wajib yang diperlukan untuk memberikan desain interior yang 
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baik bagi rumah serta dapat memberikan kenyamanan sehingga dapat 

menunjang berbagai aktivitas. Industri mebel juga berperan penting sebagai 

sumber devisa bagi negara karena peminat dari produk ini juga datang dari 

luar negeri. Sejauh ini industri furniture/mebel Indonesia masih memiliki 

pamor bagus dalam perdagangan dunia. 

Meuble adalah perlengkapan rumah yang mencangkup semua barang 

dalam rumah meliputi lemari, meja, kursi, buffet, dipan. Meuble merupakan 

salah satu produk kayu yang di perlukan oleh masyarakat untuk memenuhi 

berbagai keperluan hidupnya. Pada saat ini penggunaan meuble secara umum 

adalah di gunakan sebagai perabot rumah tangga. Pada jaman dahulu meuble 

relatif terbuat dari batu besar, dan lama kelamaan meuble berkembang dan 

terbuat dari bahan kayu salah satunya kayu jati, dalam pasar 

kepuasankonsumen meuble sangatlah penting karena bagi produsen meuble 

kayu jati kepuasan konsumen jadi prioritas utama supaya tidak kecewa dan 

berpindah ke produsen lain. Kayu jati lama kelamaan dari tahun ketahun kayu 

jati semakin susah dicari karena setiap tahunnya yang selalu ditebang dan 

proses pertumbuhan kayu jati untuk siap panen sangat membutuhkan waktu 

yang lama bertahun tahun menyebabkan harga kayu jati menjadi tinggi atau 

mahal sehingga daya beli konsumen semakin menurun dan permintaan kayu 

dan meuble dari kayu jati semakin berkurang, bahkan hanya sebagian orang 

saja yang berani atau mampu membeli kayu dan meuble dari kayu jenis kayu 

paling bagus yaitu kayu jati jenis A3 (OGD), sedangkan proses pembelian 

kayu jati itu sendiri sangat bervariasi setiap produsen kayu jati dan meuble 
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ada yang langsung ke perhutani dan ada yang membeli kayu jati dari 

pedagang kayu jati, proses pembelian kayu jati dari perhutani itu sendiri harus 

memiliki surat ijin khusus untuk membeli kayu jati dari perhutani, dan tidak 

sembarang orang bisa masuk atau membeli kayu lewat perhutani. 

Di Indonesia, khususnya Jawa Tengah memiliki sentra-sentra industri  

mebel yang keunikannya sulit ditiru daerah lain, bahkan negara lain. Ini  

merupakan potensi sangat besar untuk terus dikembangkan, sehingga  

kontribusinya terhadap perekonomian daerah ini bisa makin signifikan. Hal 

ini  juga merupakan potensi ekonomi yang harus didorong terus 

pertumbuhannya agar dari waktu ke waktu mampu memberikan kontribusi 

terhadap perekomian daerah  dan nasional (Tjahyono,2010) 

Penelitian analisis produk meuble pernah dilakukan oleh Latifah, (2007) 

mengenai analisis kelayakan pengembangan usaha meuble kayu dengan 

resiko-resiko yang mempengaruhi manajemenindustri meuble yaitu resiko 

pengadaan bahan baku dan fluktuasi harga bahan baku.  

Banyak cara yang bisa dicapai olehperusahaan untuk meningkatkan 

kepuasan konsumen misalnya dengan memperhatikan faktor harga. Pada 

umumnya, konsumen cenderung akan memilih perusahaan yang menawarkan 

produknya dengan harga yang relatif murah. Harga merupakan salah satu 

pertimbangan yang penting bagi konsumen untuk membeli produk pada suatu 

perusahaan (effendi, 2015). 

Selain harga yang relatif murah, kualitas produk juga sangat 

mempengaruhi keberhasilan dan kemajuan suatu usaha bisnis. Perusahaan 
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yang memproduksi produk yang berkualitas tinggi lebih akan memberi 

keuntungan dibandingkan dengan memproduksi produk yang berkualitas 

rendah. Artinya konsumen akan bersedia membeli suatu barang dengan harga 

yang masuk akal/relatif terjangkau, dengan kualitas barang yang baik 

Dari penelitian terdahulu maka pada penelitian ini mengambil judul 

“ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA 

TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI INDUSTRI MEUBEL DI 

DESA MANGGUNG, KECAMATAN NGEMPLAK, KABUPATEN 

BOYOLALI”. 

B. Rumusan Masalah  

Semakin meningkatnya persaingan dalam dunia bisnis menuntut suatu 

perusahaan untuk melebarkan sayapnya dalam berbisnis dan menciptakan 

inovasi-inovasi baru agar pelanggan atau konsumen tidak bosan dengan 

produk yang hanya itu itu saja. Perusahaan juga harus selalu lebih 

memperhatikan para pelanggannya supaya pelanggan merasa puas serta tidak 

kecewa sehingga membawa keuntungan bagi perusahaan.  

Berdasarkan dari pemikiran di atas maka rumusan masalah yang diambil 

adalah : 

1. Apakahkualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen di industri meuble di desa Manggung, kecamatan Ngemplak, 

kabupaten Boyolali? 
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2. Apakah harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di 

industri meuble di desa Manggung, kecamatan Ngemplak, kabupaten 

Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Menganalisis kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen di industri meuble di Desa Manggung, Kecamatan 

Ngemplak, Kabupaten Boyolali? 

2. Untuk Menganalisis kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen di industri meuble di Desa Manggung, Kecamatan 

Ngemplak, Kabupaten Boyolali? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi pembaca dapat memilih referensi untuk membeli meuble yang bagus 

dengan cara membandingkan dari segi kualitas. 

2. Bagi peneliti dapat digunakan untuk mengembangkan disiplin kerja yang 

konduktifdan professional. 

3. Digunakan sebagai lembaga, atau pun institusi akademi dalam mendalami 

ilmu sumber daya manusia. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi mengenai tinjauan teori-teori yang melandasi 

penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel, serta 

metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi mengenai karakteristik responden, deskripsi data, 

analisis data, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi keseimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


