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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan dituntut memiliki strategi pemasaran yang tepat dalam 

menghadapi ketat persaingan bisnis. Apabila perusahaan tidak dapat bertahan 

dalam bersaing maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan mengalami 

kerugian. Dalam bersaing strategi pemasaran memiliki peran penting untuk bisa 

terhindar dari kerugian. Strategi pemasaran yang diharapkan perusahaan adalah 

bagaimana untuk meningkatkan jumlah penjualan produk sesuai target. Hal ini 

juga termasuk pada industri mebel atau furnitur. 

Industri furnitur adalah industri yang melakukan proses pengolahan bahan 

baku kayu, rotan, atau lainnya menjadi produk barang jadi berupa furnitur, 

sehingga memiliki nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi. Berdasarkan pada 

bahan bakunya, furnitur dapat terbuat dari kayu, logam, plastik, rotan dan bahan 

baku lainnya. Indonesia menjadi satu diantara produsen utama furnitur dunia yang 

mempunyai banyak ketersediaan bahan baku yang beragam (Pujiati, 2017). 

Produksi furnitur kayu sangat dominan yaitu sekitar 80% dari keseluruhan 

produksi, sedangkan rotan dan bambu mencapai 11% (Munadi, 2017). 

Indonesia memiliki potensi yang sangat luas dalam megnembangkan 

industri mebel. Hal ini karena di Indonesia tersedia bahan baku mebel yang 

melimpah, sumber daya manusia yang memiliki keterampilan. Selain itu, budaya 

lokal yang beranekaragam juga dapat mempengaruhi keragaman produk mebel. 
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Peningkatan kebutuhan mebel di dunia setiap tahunnya membuat industri mebel 

menjadi sangat potensial dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan 

ekonomi nasional dari hasil ekspor.  

Pada tahun 2019, industri furnitur tercatat sebagai lima industri yang 

memiliki nilai pertumbuhan paling besar yaitu 8,35%. Nilai ekspor industri 

furnitur meningkat sampai mencapai 1,95 miliar dollar AS pada 2019, atau naik 

sebesar 14,6% dari tahun 2018. Indonesia berada pada urutan kelima setelah Cina, 

Vietnam, Malaysia dan Cina Taipei terkait ekspor furnitur di Asia. Berdasarkan 

data tersebut, Pemerintah Indonesia dewasa ini berupaya mendongkrak 

peningkatan daya saing sektor furnitur melalui berbagai bentuk kebijakan 

(pressrelease.kontan.co.id, 2020). 

Data pertumbuhan industri furniture di Indonesia sebagaimana disebutkan 

dalam dataindustri.com (2020) pada Gambar 1.1 terlihat adanya kondisi yang 

fluktuatif dari tahun 2011 sampai 2017. Sedangkan dari tahun 2017 terjadi 

penurunan cukup tajam sampai tahun 2020. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh 

banyak faktor, seperti persaingan industri yang ketat dengan bermunculan produk 

impor. 
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Gambar 1.1. Tren Data Pertumbuhan Industri Funitur di Indonesia Tahun 2010-

2020 (dataindustri.com, 2020) 

 

 
Gambar 1.2. Tren Data Volume Ekspor Furnitur Kayu Tahun 2015-2019 

(dataindustri.com, 2020) 

 

Berdasarkan grafik data ekspor furnitur di atas terlihat adanya kenaikan nilai 

ekspor dari tahun 2015 sampai 2019. Namun, pada tahun 2020 industri kerajinan 

dan mebel harus merasakan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia. Koran Sindo 

(2020) melaporkan bahwa para pelaku usaha mengaku mengalami penurunan 

penjualan firnitur dimasa pandemi covid-19. Penurunan tersebut dirasakan hingga 

70%. 

Salah satu wilayah yang terkenal sebagai pusat industri mebel di Indonesia 

adalah Kabupaten Jepara. Nilai ekspor Kabupaten Jepara masih didominasi oleh 

produk furnitur (Matitaputty, dkk, 2020). Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Kabupaten Jepara pada tahun 2018 disumbang sekitar 34,87 % oleh 

kerajinan mebel dan ukiran Jepara. Kontributor terbesar PDRB untuk sektor 

industri pengolahan adalah dari industri furnitur kayu, kerajinan tangan 
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(handicraft), kerajinan kayu, dan kayu olahan (https://jepara.go.id, 2019). Dalam 

penelitian ini, pembahasan difokuskan pada pasar ekspor, karena industri mebel 

Kabupaten Jepara memberikan kontribusi yang dominan dalam ekspor nonmigas.  

Kekuatan industri mebel di Kabupaten Jepara terletak pada keunikan dengan 

ukirannya. Faktor keunikan ukiran Jepara menjadi kekayaan intelektual dengan 

kearifan lokal. Keunikan pada industri furniture dan kerajinan kayu tersebut dapat 

menambah nilai produk. Bahkan ukiran Jepara sudah terkenal tidak hanya di 

Indonesia, tetapi di negeri.  

Kondisi saat ini dunia sedang dihadapkan pada krisis yang disebabkan oleh 

pandemi Covid-19, termasuk di seluruh wilayah Indonesia. Untuk menekan 

jumlah penyebarannya, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam 

kebijakan seperti social distancing dan physical distancing, sehingga memaksa 

masyarakat untuk membatasi aktivitas mereka di luar. Hal tersebut menciptakan 

kebiasaan baru bagi masyarakat pada umumnya atau yang lebih dikenal dengan 

istilah the new normal.  

Kondisi pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 juga berdampak pada 

pemasaran produk UKM Mebel Ekspor di Kabupaten Jepara. Data medcom.id 

(2020) melaporkan bahwa ekspor produk mebel di Kabupaten Jepara, Jawa 

Tengah, ke berbagai negara turun hingga 20 persen. Penurunan tersebut dipicu 

kebijakan proteksi virus corona covid-19 oleh negara-negara tujuan ekspor. Selain 

itu, kurangnya pengetahuan pada para pengusaha mebel tentang pemasaran dapat 

menyebabkan pencapaian hasil produksi kurang maksimal. Seperti dijelaskan 

Sampurna & Shihab (2014) bahwa para pengrajin mebel dan kerajinan kayu 

https://jepara.go.id/
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Jepara memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memproduksi mebel dan 

kerajinan dalam berbagai model dan gaya. Namun demikian, masih terdapat 

banyak pengusaha mebel yang kurang memiliki kemampuan dan strategi 

pemasaran yang baik. Hal ini membuat para buyer lokal maupun luar negeri lebih 

menguasai pemasarannya. 

Untuk tetap mempertahankan proses bisnis dalam industri mebel di Jepara 

agar tetap berkelanjutan, maka diperlukan analisis terhadap kinerja pemasaran 

yang telah dilakukan. Seperti dijelaskan Nasir (2018), apabila bisnis perusahaan 

dapat memberikan manfaat bagi pelanggan secara berkelanjutan, maka perusahaan 

akan dapat mencapai kesuksesan bisnis dalam jangka panjang. Nilai manfaat 

tersebut perlu dijaga agar kinerja perusahaan lebih meningkat secara 

berkelanjutan. 

Masa pandemi membuat pemilik usaha lebih kreatif dalam memasarkan 

produk. Pengusaha perlu lebih aktif dalam melakukan strategi pemasaran yang 

dapat meningkatkan kinerja pemasaran. Perusahaan harus mencapai kinerja 

pemasaran yang baik, karena kinerja pemasaran merupakan prestasi yang 

diperoleh perusahaan dalam mencapai target penjualan di pasar.  

Penelitian ini memiliki keunggulan yaitu terletak pada objek penelitian 

yang merupakan UKM mebel yang lebih banyak memiliki pasar di luar negeri 

(ekspor), sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk 

kemajuan UKM mebel, sehingga dapat meningkatkan devisa Negara. Di 

Indonesia, industri furnitur banyak diolah dari bahan baku kayu, rotan, dan 

lainnya. Lokasi industri furniture tersebar di berbagai kota di seluruh provinsi. 



6 
 

 
 

Mayoritas furnitur yang terbuat dari kayu keras diproduksi oleh Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM), yang jumlahnya mencapai sekitar 95% dari total produksi 

furnitur. 

 

Tabel 1.1 Gambaran UKM Mebel di Jawa 

No. Aspek Keterangan 

1 Bahan mebel Kayu, rotan, & bambu 

2 Wilayah Jepara, Klaten, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, 

Cirebon, Sukoharjo, Surakarta, dan Jakarta 

Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) 

 

Konsentrasi produsen furnitur terbanyak ada di daerah Jepara, Pasuruan, 

Klaten, Surakarta, Cirebon, Gresik, Sidoarjo, Sukoharjo, dan Jakarta Bogor-

Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Pada wilayah Kabupaten Jepara yang 

merupakan sentra produksi furnitur berbahan baku kayu mampu memproduksi 3,9 

juta furnitur dengan nilai produksi sebesar Rp 1,9 miliar, dengan melibatkan 5.471 

unit usaha dengan total tenaga kerja yang terserap sebesar 72 ribu tenaga kerja 

(Salim & Munadi, 2017). Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Jawa Tengah selama tahun 2014 – 2019 menunjukkan adanya peningkatan jumlah 

perusahaan mebel yang melakukan perdagangan ekpor, seperti tersaji pada Tabel 

1.4 berikut: 

Tabel 1.2 Jumlah UKM Mebel Ekspor di Kabupaten Jepara 

Tahun 

Jumlah 

Perusahaan 

Ekspor Mebel 

Kayu 

Jumlah 

Negara 

Tujuan 

Volume (Kg) Nilai Ekspor  

(US $) 

2014 223 106 31.181.784,46 114.781.164,54 

2015 296 113 42.234.609,93 150.320.779,41 

2016 307 113 51.472.715,56 174.042.524,73 

2017 398 111 45.920.346,50 166.862.444,20 
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2018 386 114 59.949.757,48 179.033.428,80 

2019 394 112 52.370.238,74 186.854.397,15 
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara (2014-2019) 

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemasaran 

produk UKM mebel di Jepara, yaitu faktor orientasi pasar, orientasi 

kewirausahaan dan intensitas persaingan. Orientasi pasar merupakan suatu 

aktivitas dan proses yang terkait dengan proses mencipta dan memberikan 

kepuasan bagi konsumen melalui penilaian kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Peningkatan kinerja bagi perusahaan dapat dilakukan melalui penerapan orientasi 

pasar. Tingginya tingkat orientasi pasar pada sebuah perusahaan akan berdampak 

pada tingginya kinerja pemasaran. Hal ini karena keunggulan kompetitif akan 

dicapai oleh perusahaan yang memiliki tingkat orientasi pasar yang tinggi 

(Fatmawati, 2016). Penerapan orientasi pasar dalam perusahaan akan mendorong 

pengusaha untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, sehingga 

pelanggan akan lebih puas dan secara tidak langsung keuntungan bisnis akan 

diperoleh lebih besar. 

Para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mebel Jepara perlu 

memiliki orientasi pasar yang menjadi budaya bisnis untuk selalu memperoleh 

informasi tentang kebutuhan pelanggan baik kebutuhan saat ini maupun 

kebutuhan potensial yang mungkin akan timbul dimasa yang akan datang. Namun, 

berdasarkan observasi peneliti di tiga perusahaan mebel Jepara pada bulan 

November 2020 dapat diketahui masih terdapat perusahaan yang kurang 

memperhatikan produk yang saat ini digemari konsumen, sehingga hanya 
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memproduksi model lama yang sudah ada. Hal ini dapat dipengaruhi manajemen 

dan informasi pasar yang masih kurang pada beberapa UKM. 

Faktor lain yang turut berpengaruh pada kinerja pemasaran yaitu faktor 

orientasi kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation) 

merupakan aktivitas perusahaan yang terlihat dari pengusaha ketika mengambil 

keputusan strategis dalam hal inovasi, keberanian terhadap risiko, dan 

proaktivitas. Orientasi kewirausahaan tersebut tercermin melalui sikap inovatif 

dalam bentuk dinamisasi pelaku usaha untuk menemukan pasar baru, selalu 

menciptakan kategori produk yang bervariasi, konsisten menciptakan nilai bagi 

pelanggan serta membangun hubungan kemitraan. Beberapa faktor yang 

membentuk orientasi kewirausahaan yaitu keinovatifan, keproaktifan, dan 

pengambilan resiko. 

Beberapa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mebel di Kabupaten Jepara 

masih menghadapi permasalahan terkait orientasi kewirausahaan. Hal ini terlihat 

dari masih terdapat rendahnya kualitas sumberdaya manusia seperti kurang 

terampil dalam proses produksi dan jiwa kewirausahaan yang masih rendah, selain 

itu rendahnya penguasaan teknologi juga membuat perusahaan kurang cepat 

dalam berinovasi. 

Intensitas persaingan merujuk pada tingkat kompetisi yang dirasakan oleh 

sebuah perusahaan dengan kompetitor lokal (Lastianto, Pradhanawarti, & 

Widiartanto, 2018). Kondisi persaingan yang ketat, perubahan yang dinamis 

senantiasa menjadikan lingkungan terus berubah. Hal ini membuat para 

pengusaha harus bisa menyesuaikan atas perubahan yang cepat tersebut dengan 
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membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi dan tantangannnya (Firdaus 

& Yazid, 2017).  Tingkat persaingan industri mebel saat ini semakin ketat dengan 

tubuhnya sentra-sentra industri mebel di daerah lain, seperti Solo dan Semarang, 

maupun dari luar negeri seperti mebel dari Vietnam dan China. 

Adanya persaingan dagang secara global menuntut industri mebel Jepara 

perlu melakukan berbagai strategi untuk dapat bersaing dalam pasar global. Hal 

tersebut mengharuskan para pengusaha mengembangkan usahanya untuk mampu 

berada dalam persaingan yang ada. Upaya mempertahankan kualitas produk 

dinilai bisa menciptakan penjualan produk yang berkelanjutan. Hasil observasi 

peneliti pada beberapa UKM mebel ekspor di Jepara yang terpaksa harus 

mengurangi biaya produksi karena dampak pandemi covid-19, yaitu dengan 

mengganti jenis kayu yang lebih murah. Hal ini dapat mengurangi nilai dan 

kualitas produk tersebut. Konsumen yang kurang puas akan beralih ke produk 

lain, sehingga hal ini akan berdampak pada penjualan produk perusahaan. 

Berdasarkan  uraian di atas, faktor orientasi pasar, orientasi kewirausahaan 

dan intensitas persaingan yang lebih baik yang tepat diharapkan dapat mencapai 

kinerja pemasaran menjadi lebih baik di tengah pandemi covid-19 pada UKM 

Mebel Ekspor di Kabupaten Jepara. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian 

(research gap) sebagaimana tersaji pada Tabel 1.5. Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat 

adanya perbedaan hasil penelitian (gap research) yang dilakukan dalam penelitian 

terdahulu. Beberapa peneliti pada berbagai kesempatan telah berhasil 

membuktikan bahwa kinerja pemasaran dipengaruhi oleh orientasi merek 
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(Mulyadi, dkk, 2012; Yulianto & Hasan, 2019), orientasi pasar (Mulyani & 

Mudiantono (2015); Yanuar & Harti (2020), dan Rahmawati, dkk., 2019) serta 

orientasi kewirausahaan (Priatin, 2017). 

Tabel 1.3 Gap Riset Terdahulu 

No Pengaruh Peneliti Hasil Penelitian 

1 Orientasi pasar 

terhadap kinerja 

pemasaran 

Mulyani & Mudiantono 

(2015); Yanuar & Harti 

(2020) serta Rahmawati, 

dkk. (2019) 

Orientasi pasar berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

pemasaran 

Arbawa & Paulus 

Wardoyo (2019) 

Orientasi pasar tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pemasaran 

2 Orientasi 

kewirausahaan 

terhadap kinerja 

pemasaran  

Priatin (2017) Orientasi kewirausahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pemasaran  

Mulyani & Mudiantono 

(2015); Arbawa & Paulus 

Wardoyo (2019); 

Rahmawati, Darsono, 

Nuning Setyowati (2019) 

 

 

Orientasi kewirausahaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pemasaran  

3 Intensitas 

persaingan 

terhadap kinerja 

pemasaran 

Lastianto, dkk. (2018) 

 

 

Yulianto & Hasan (2019) 

 

Intensitas persaingan memiliki 

pengaruh terhadap kinerja 

pemasaran 

Ada hubungan positif 

antara intensitas persaingan 

dengan kinerja unit bisnis 

Anshori (2012) Tensi persaingan tidak 

berhubungan dengan kinerja 

pemasaran 

Penelitian lainnya oleh Arbawa & Paulus Wardoyo (2019) menunjukkan 

orientasi pasar tidak berpengaruh pada kinerja pemasaran, sedangkan Mulyani & 

Mudiantono (2015); Arbawa & Paulus Wardoyo (2019); Rahmawati, Darsono, 

Nuning Setyowati (2019) menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh orientasi 

kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran. Dalam penelitian Anshori, Sukoco, & 

Napitulu (2012) diketahui bahwa intensitas persaingan tidak mempengaruhi 

kinerja pemasaran. 
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Bertitik tolak dari penjelasan latar belakang tersebut peneliti mengajukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH ORIENTASI PASAR, ORIENTASI 

KEWIRAUSAHAAN DAN INTENSITAS PERSAINGAN TERHADAP 

KINERJA PEMASARAN (Studi Pada UKM Mebel Ekspor di Kabupaten 

Jepara Selama Masa Pandemi Covid -19)”. 

 

 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup dalam penelitian ini adalah 

menganalisa kinerja pemasaran dengan menggunakan tiga variabel bebas yaitu 

orientasi pasar, orientasi kewirausahaan dan intensitas persaingan. Penelitian ini 

dilakukan di Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mebel di wilayah Kabupaten 

Jepara dengan responden pemilik dari UKM tersebut. 

Untuk menghindari adanya penyimpangan serta perluasan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan adanya batasan 

penelitian. Peneliti membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

pada hal-hal berikut: 

a. Faktor orientasi pasar dibatasi pada aspek: Orientasi pelanggan, Orientasi 

pesaing,  dan Informasi pasar (Jasmani, 2018). 

b. Faktor orientasi kewirausahaan dibatasi pada aspek: Keinovasian, 

Pengambilan resiko, dan Proaktif (Witjaksono, 2014). 
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c. Faktor intensitas persaingan dibatasi pada aspek berikut: Jumlah competitor, 

Tingkat pertumbuhan pasar, ketidakpastian permintaan (Hummel dan Savitt 

yang di kutip Lastianto, dkk., 2018). 

d. Faktor kinerja pemasaran dibatasi pada aspek: Omset penjualan, Peningkatan 

penjualan, Sales return,  dan Jangkauan wilayah pemasaran (Iskandar, dkk, 

2018). 

 

 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Kinerja pemasaran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mebel di wilayah 

Kabupaten Jepara masih belum optimal, karena terjadainya pandemi Covid-19 

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pemasaran, diantaranya 

yaitu intensitas persaingan yang masih kurang, serta orientasi pasar dan orientasi 

kewirausahaan yang kurang baik. Berdasarkan permasalahan dan latar belakang 

yang diuraikan, maka dirumuskan beberapa permasalahan penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana orientasi pasar berpengaruh terhadap kinerja pemasaran UKM 

Mebel Ekspor di Kabupaten Jepara? 

b. Bagaimana orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja pemasaran 

UKM Mebel Ekspor di Kabupaten Jepara? 

c. Bagaimana intensitas persaingan berpengaruh terhadap kinerja pemasaran 

UKM Mebel Ekspor di Kabupaten Jepara? 
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d. Bagaimana orientasi pasar, orientasi kewirausahaan dan intensitas persaingan 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemasaran UKM Mebel Ekspor 

di Kabupaten Jepara? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini. Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja 

pemasaran UKM Mebel Ekspor di Kabupaten Jepara. 

b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap 

kinerja pemasaran UKM Mebel Ekspor di Kabupaten Jepara. 

c. Mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas persaingan terhadap 

kinerja pemasaran UKM Mebel Ekspor di Kabupaten Jepara. 

d. Mengetahui dan menganalisis pengaruh orientasi pasar, orientasi 

kewirausahaan dan intensitas persaingan secara simultan terhadap kinerja 

pemasaran UKM Mebel Ekspor di Kabupaten Jepara. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi para pengusaha UKM Mebel 

Ekspor di Kabupaten Jepara, yaitu sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu ekonomi, khususnya pada konsentrasi pemasaran 

terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemasaran, yaitu faktor 

orientasi pasar, orientasi kewirausahaan, dan intensitas persaingan. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengusaha 

UKM Mebel Ekspor di Kabupaten Jepara dalam menggunakan strategi 

bisnis guna meningkatkan kinerja pemasaran melalui orientasi pasar dan 

orientasi kewirausahaan dan intensitas persaingan, sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan omset penjualan. 


