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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di.era.globalisasi.seperti.sekarang.ini, situasi.dan.kondisi.persaingan.di 

bidang industri semakin ketat. Para                                                                                                                              

pengusaha saling.bersaing dalam memberikan pelayanan yang maksimal 

kepada para konsumennya. Setiap perusahaan dituntut untuk dapat 

menyesuaikan setiap aspek dalam  perusahaan sesuai dengan tuntutan jaman 

yang semakin berkembang, misalnya kualitas sumber daya manusia yang 

semakin meningkat, sehingga dapat berkreasi dalam berinovasi atau 

menemukan produk-produk baru. Banyak perusahaan yang memproduksi 

produk yang sejenis memungkinkan konsumen untuk menjadi lebih selektif 

karena banyaknya varian yang ditawarkan oleh  masing-masing  perusahaan, 

dimana setiap perusahaan pasti memiliki ciri tersendiri pada setiap produk 

yang dihasilkannya. 

Setiap perusahaan yang didirikan pasti mempunyai suatu tujuan. 

Disamping mencari laba yang setinggi-tingginya. Perusahaan juga mempunyai 

tujuan lain yaitu mencapai kelangsungan hidup dan perkembangan 

perusahaan. Perusahaan memiliki visi yang terarah dengan menjalankan 

beberapa misi yang harus dilakukanya menghasilkan desain produk dan bahan 

baku yang berkualitas untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Hal itu dapat 

dilakukan dengan pemilihan bahan baku yang bagus dan tepat (dalam arti 
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bahan baku banyak tersedia dan proses pengolahan mudah, bahan baku tidak 

mudah rusak dan lain-lain) tanpa mengurangi kualitas dari bahan baku 

tersebut sehingga produk yang dihasilkan mempunyai mutu dan kualitas yang 

baik. 

Perusahaan Mebel UD. Barokah adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang produksi dan penjualan mebel. Perusahaan mebel UD. Barokah 

memproduksi barang yang sudah siap jual maupun barang yang berdasarkan 

pesanan dari pihak konsumen.  Permasalahan yang terjadi di perusahaan 

adalah banyaknya konsumen yang tidak puas akan kualitas bahan baku yang 

digunakan tidak sesuai dengan keinginan konsumen (bahan baku kayu yang 

tidak tahan lama, warna plitur yang mudah pudar),  model yang ditampilkan  

sedikit dan sederhana yang belum bisa mengikuti keinginan konsumen. Hal ini 

menjadi penyebab menurunnya kepuasan konsumen. 

Menghadapi permasalahan tersebut perusahaan mebel UD.Barokah harus 

mampu meningkatkan kinerja pemasaranya di masa mendatang terutama 

dalam hal kualitas produk. Selain itu diperlukan pemahaman yang serius 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan volume penjualan 

dengan cara meningkatkan kepuasan konsumen. Berdasarkan latar belakang 

maka judul  penelitian ini adalah “AnalisisKualitas Produk Terhadap 

Kepuasan Konsumen Di Perusahaan Mebel UD.BAROKAH.” 

 

B. Permasalahan 
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Permasalahan yang dihadapi perusahaan mebel UD. Barokah adalah 

menurunnya kepuasan konsumen dalam pembelian produk furniture seperti 

almari, kursi dan meja karena adanya kualitas produk yang digunakan tidak 

sesuai dengan keinginan konsumen misalnya bahan baku yang mudah lapuk, 

permukaan furniture yang kurang halus atau masih kasar, warna mulai pudar, 

model desain yang ditampilkan sedikit dan sederhana yang belum bisa 

mengikuti perkembangan pasar. Hal ini dibuktikan bahwa produk yang 

dikeluarkan UD. Barokah sudah tidak banyak lagi diminati.Dan adanya 

pesaing toko furniture yang bermunculan dengan perkembangan pasar yang 

banyak diminati oleh konsumen. 

UD.Barokah harus mempunyai strategi untuk meningkatkan kualitas 

produk agar konsumen tetap membeli produk secara terus menerus mendakan 

bahwa konsumen memiliki loyalitas terhadap produk. Oleh karena itu, 

UD.Barokah harus menjual kualitas produk sesuai dengan permintaan 

pasar.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas 

produk yang ada di UD.Barokah dan untuk mengetahui bagaimana kepuasan 

konsumen terhadap UD.Barokah. 

Permasalahan yang dihadapi perusahaan mebel UD. Barokah adalah 

menurunnya kepuasan konsumen dalam pembelian produk furniture (almari, 

kursi dan meja) karena adanya kualitas produk yang kurang maksimal. Hal ini 

dibuktikan bahwa kualitas produk yang dikeluarkan sudah tidak banyak lagi 

diminati. 
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C. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang terurai diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan 

masalahnya adalah: Bagaimana menganalisis kualitas produk terhadap 

kepuasan konsumen di Mebel UD.BAROKAH? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas 

produk terhadap kepuasan konsumen di Mebel UD.BAROKAH. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi UD.BAROKAH 

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

dalam meningkatkan kualitas produk Mebel UD.BAROKAH 

2. Bagi Penelitian berikutnya 

a. Untuk menerapkan teori – teori yang telah diterima di bangku kuliah 

terhadap kondisi yang ada di perusahaan 

b. kesempatan untuk menambah wawasan maupun pengetahuan di bidang 

pemasaran 

3. Bagi Akademik STIE Kesuma Negara 



5 

 

 

 

Sebagai tambahan informasi bacaan bagi seluruh kalangan mengenai ilmu 

pemasaran, khususnya dibidang kepuasan konsumen dan juga sebagai 

referensi dalam melakukan penenelitian. 


