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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar yang berada di Provinsi Jawa 

Tengah, yang sering dikunjungi oleh banyak orang yang memiliki kepentingan 

masing-masing. Dalam kurun waktu empat tahun (2011-2014), kepadatan penduduk 

cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. 

Tabel 1.1 Banyaknya Penduduk Menurut Warga Negara di Kota Semarang Tahun 2014 

Kecamatan / District 

Warga Negara Indonesia / Indonesia Citizen 

Laki-Laki / Male 
Perempuan / 

Female 
Jumlah / Total 

1 Mijen 29.957 29.468 59.425 

2 Gunungpati 38.713 38.595 77.308 

3 Banyumanik 64.531 66.799 131.330 

4 Gajah Mungkur 31.850 31.744 63.594 

5 Semarang Selatan 39.492 40.447 79.939 

6 Candisari 39.539 40.090 79.629 

7 Tembalang 78.376 76.376 154.692 

8 Pedurungan 88.101 90.343 177.844 

9 Genuk 47.854 47.357 95.211 

10 Gayamsari 37.297 36.553 73.850 

11 Semarang Timur 38.364 39.623 77.987 

12 Semarang Utara 62.250 65.860 128.110 

13 Semarang Tengah 34.359 35.958 70.317 

14 Semarang Barat 78.863 79.617 158.480 

15 Tugu 15.761 15.831 31.592 

16 Ngaliyan 61.921 62.239 124.160 

Jumlah / 

Total 

2014 78.228 796.840 1.584.068 

2013 780.749 790.592 1.571.341 

2012 775.331 783.049 1.558.380 

2011 76.746 776.111 1.543.557 

Sumber : BAPPEDA Kota Semarang (2014) 

Dari Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa pertumbuhan penduduk di Kota 

Semarang cenderung naik hingga di tahun 2014. Pertumbuhan penduduk yang 
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semakin meningkat ini juga dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat di beberapa 

sektor, salah satunya adalah dalam industri perabotan rumah tangga (furniture).  

Pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang berdampak pada kebutuhan 

tempat hunian yang semakin tinggi, yang juga otomatis berdampak pada permintaan 

perabotan rumah tangga. Sehingga peluang bisnis di sektor perumahan, salah satunya 

furniture cukup besar, karena kebutuhan perabotan rumah tangga juga kian 

meningkat seiring meningkatnya rumah di Kota Semarang. 

Tabel 1.2 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Tiap Bulan untuk Makanan dan Bukan Makanan 

Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2005, 2008, 2011, 2012, 2013 dan 2014 
Kelompok Barang Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Tiap Bulan 

Commodity Group 
Average per Capita Monthly Expenditure 

2005 2008 2011 2012 2013 2014 

Bukan makanan / Non food 
      

01. Perumahan dan fasilitas rumah tangga  45.930 68.984 78.655 87.072 95.197 102.510 

02. Barang dan jasa  35.883 62.211 82.458 95.902 109.832 122.674 

03. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala  9.299 11.829 14.653 15.109 17.015 19.521 

 04. Barang-barang yang tahan lama  11.423 24.626 31.399 34.663 44.752 41.939 

 05. Pajak dan asuransi  3.025 4.840 7.212 7.990 10.461 11.199 

 06. Keperluan pesta dan upacara  2.089 9.912 10.061 10.289 11.537 11.331 

 Jumlah / Total 107.649 182.402 224.438 251.025 288.794 309.174 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2014)  

Berdasarkan Tabel 1.2 dalam sebulan, pengeluaran rata-rata masyarakat di 

sektor perumahan dan fasilitas rumah tangga meningkat sejak tahun 2005. Begitu 

pula untuk pembelian barang dan jasa. Hal tersebut dapat diartikan masyarakat 

sekarang ini cukup memperhitungkan barang sekunder seperti perabotan dan fasilitas 

rumah tangga. 
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Gambar 1.1 Tren Data Pertumbuhan Industri Furniture di Indonesia, 2010 - 2017 

Sumber : dataindustri.com 

Dapat dilihat dari Gambar 1.1 bahwa pendapatan domestik bruto (PDB) 

industri furniture tiap tahun mengalami peningkatan, meskipun pertumbuhannya 

masih mengalami fluktuasi. Sehingga usaha mebel sebenarnya memiliki peluang 

bisnis yang cukup besar. Faktor pertama yaitu hal ini menjadi salah satu kebutuhan 

manusia yang cukup penting. Setiap orang  yang memiliki tempat hunian pasti 

membutuhkan perabotan rumah untuk mengisi dan melengkapi tempat hunian 

tersebut. 

 Istana Mebel Semarang adalah sebuah perusahaan yang sudah berdiri sejak 

tahun 1985 yang berada di Jalan Majapahit 569 Semarang. Istana Mebel melayani 

berbagai jenis perabotan rumah tangga, baik tempat tidur, kasur, lemari, meja rias, 

kursi-meja makan, kursi tamu, dan sebagainya. Pasar yang disasar oleh toko Istana 

Mebel yaitu segmen menengah ke atas, juga segmen menengah ke bawah, karena 

barang yang dijual kualitasnya beragam.  
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Tabel 1.3 Survei Pendahuluan 

No. 
Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

Pembelian 
Keluhan dan Saran Pembeli Keterangan 

1. Pria 1 kali Model-model produknya kurang banyak - 4 responden 

menyinggung mengenai 
produk perusahaan 

 

- 4 responden 

menyinggung mengenai 
cara promosi 

perusahaan 

 

- 2 responden 
menyinggung mengenai 

harga produk 

2. Wanita 2 kali Cara promosi monoton 

3. Wanita 2 kali Ada garansi barang cacat atau rusak 

4. Wanita 1 kali Model-model produknya kurang banyak 

5. Pria 2 kali Sering mengadakan event diskon 

6. Pria 1 kali Diberikan promosi khusus untuk 

pengguna kartu kredit  

7. Wanita 1 kali Harganya terlalu mahal 

8. Pria 2 kali Cara promosi monoton 

9. Pria 1 kali Sebelum dikirim di-finishing ulang 

10. Wanita 1 kali Harganya terlalu mahal 

Sumber: Data Diolah (2017) 

Pada survei pendahuluan di Tabel 1.3 pembeli memberikan keluhan dan saran 

mengenai produk, cara promosi, dan harga produk perusahaan. Dari sepuluh 

responden yang dimintai keterangan, empat responden diantaranya menyinggung 

mengenai produk perusahaan yang modelnya kurang banyak, tidak adanya garansi 

cacat atau rusak produk. Empat responden juga menyinggung mengenai cara promosi 

perusahaan yang monoton, dan terbatasnya promosi yang diberikan perusahaan.  

Tidak dapat dipungkiri dalam setiap bisnis, kualitas merupakan salah satu 

faktor yang penting. Kotler dan Amstrong (2012) mengemukakan bahwa kualitas 

produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, 

diantaranya seperti daya tahan produk, ketepatan atau kesesuaian produk, serta atribut 

bernilai lainnya (Loprang, 2015). Karena itu kualitas dapat menjadi penentu 

pandangan pembeli terhadap perusahaan. Faktor promosi pun juga cukup berperan 

dalam menjalankan perusahaan. Tjiptono (2007:209-210, dalam Selang, 2013) 

promosi adalah bentuk komunikasi yang merupakan aktivitas pemasaran dalam 
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menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk agar masyarakat bersedia 

menerima dan membeli produk yang ditawarkan perusahaan. Data di atas pun cukup 

menjadi alasan untuk  beberapa pelanggan yang meninggalkan perusahaan dan 

beralih kepada kompetitor. Meskipun Istana Mebel Semarang sudah berdiri sejak tiga 

puluh tahun lalu, hal tersebut tidak memastikan bahwa masyarakat memiliki 

pendangan baik mengenai perusahaan. Kotler and Keller (2009:403, dalam 

Budiastari, 2016) brand image (citra merek) adalah persepsi konsumen terhadap 

perusahaan yang tertanam di benak konsumen. Masih banyak pelanggan yang tidak 

loyal dan beralih kepada pesaing. Hal tersebut dapat terjadi lantaran pelanggan 

merasa tidak puas dengan kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian yang sudah 

dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE, PROMOSI, DAN KUALITAS 

PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MELALUI VARIABEL 

KEPUASAN PELANGGAN (STUDI EMPIRIS : ISTANA MEBEL 

SEMARANG)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah brand image memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan Istana 

Mebel Semarang? 

2. Apakah promosi memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan Istana 

Mebel Semarang? 
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3. Apakah kualitas produk memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

Istana Mebel Semarang? 

4. Apakah brand image memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan Istana 

Mebel Semarang? 

5. Apakah promosi memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan Istana 

Mebel Semarang? 

6. Apakah kualitas produk memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Istana Mebel Semarang? 

7. Apakah kepuasan pelanggan memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Istana Mebel Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap kepuasan pelanggan Istana 

Mebel Semarang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap kepuasan pelanggan Istana 

Mebel Semarang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan 

Istana Mebel Semarang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap loyalitas pelanggan Istana 

Mebel Semarang. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap loyalitas pelanggan Istana 

Mebel Semarang. 

6. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

Istana Mebel Semarang. 

7. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan 

Istana Mebel Semarang. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi saran bagi Istana Mebel 

Semarang dalam perancangan strategi pemasaran, khususnya saat memposisikan 

brand image perusahaan dan memanfaatkan promosi juga kualitas produk yang 

nantinya akan berpengaruh positif bagi perusahaan. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wahana untuk dapat berfikir 

secara ilmiah pada ilmu bisnis manajemen yang berkaitan tentang pengaruh brand 

image, promosi, dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

pelanggan.   

1.5  Batasan Penelitian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas dalam penelitian ini hanya terdiri 

dari brand image, promosi, kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Cakupan area 

penelitian yaitu di Kota Semarang karena banyak pelanggan yang tinggal di Kota 

Semarang sehingga penulis lebih mudah mengakses responden.  


