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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Seiring dengan perkembangan sektor usaha saat ini pasar tidak lagi 

dikuasai oleh produsen tetapi dikuasai oleh konsumen. Penyebabnya adalah 

banyaknya pesaing yang memberikan produk atau jasa yang lebih baik dan 

mengharuskan perusahaan untuk mencari konsumen. Sebagai produsen, 

perusahaan harus dapat mempengaruhi para konsumen agar merasa tertarik 

terhadap produk yang dihasilkan dan ditawarkan padanya. Untuk itu 

dibutuhkan keunggulan dalam kualitas produk yang merupakan kunci dari 

berhasilnya perusahaan. Salah satu cara atau alternatif bagi perusahaan di 

dalam usahanya untuk bisa menarik perhatian konsumen adalah dengan 

menciptakan produk yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Dalam era industrialisasi yang semakin kompetitif 

sekarang ini, setiap pelaku bisnis yang ingin memenangkan kompetisi dalam 

dunia industri akan memberikan perhatian penuh kepada kualitas. 

Pada sisi yang lain proses keputusan pembelian antara satu individu 

dengan individu lainnya sering terdapat perbedaan, sehingga proses 

pengambilan keputusan di dalam melakukan pembelian dipengaruhi oleh 

perilaku konsumen yang kompleks, karena konsumen sangat terpengaruh 

dengan media-media yang digunakan untuk mempengaruhi atas keputusan 

pembelian. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh sikap konsumen 
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terhadap produk, apabila sikapnya positif maka konsumen akan melakukan 

pembelian terhadap produk yang mereknya diminati, karena kenyataan di 

pasar banyak produk yang sama, akan tetapi memiliki merek yang berbeda-

beda. Selain dari pada itu sikap konsumen dipengaruhi oleh kekuatan-

kekuatan lain yaitu mengenai dalam hal ini memberikan jaminan atas kualitas 

produk yang ditawarkan kepada konsumen terkait dengan kepuasan konsumen 

dan pada akhirnya dapat menciptakan loyalitas konsumen terhadap produk 

atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Peranan loyalitas pelanggan dapat dijadikan dasar atau patokan dalam 

mengambil kebijakan untuk menambahkan atau mengurangi nilai produk bagi 

konsumen. Di mana perusahaan akan memperoleh informasi dari konsumen 

yaitu mengenai kgiatan menafsirkan, memproses, dan menyimpan informasi 

mengenai produk dan merek. Oleh karena itu loyalitas pelanggan dapat 

mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam mengambil keputusan 

pembelian (baik itu karena pengalaman masa lalu dalam menggunakannya 

maupun kedekatan dengan merek dan aneka karakteristiknya). 

Untuk memahami loyalitas pelanggan atau konsumen, maka digunakan 

pertimbangan pendekatan-pendekatan dalam mengukurnya. Suatu 

pertimbangan atas beberapa pengukuran yang tepat akan memberikan 

tambahan wawasan kepada para pelanggan, dengan kata lain memberikan 

suatu alat yang praktis dalam menggunakan konsep tersebut mengkaitkannya 

pada profitabilitas. Loyalitas konsumen diperlukan untuk memberikan 

jaminan bahwa produk yang ditawarkan dapat diterima oleh konsumen serta 
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melalui analisis loyalitas konsumen perusahaan dapat menentukan kebijakan 

terkait dengan produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Salah satu 

pendekatanya digunakan untuk mempertimbangkan perilaku aktual didasarkan 

pada bangunan loyalitas yang terdiri biaya-biaya peralihan, kepuasan, rasa 

suka, dan komitmen (Aaker 1997:63). 

Kondisi perkembangan usaha makanan siap saji yang terjadi di Kota 

Malang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, hal 

tersebut didukung adanya peluang pasar yang sangat terbuka lebar. Peluang 

pasar tersebut diikuti dengan banyaknya pemilik usaha yang membuka 

usahanya, termasuk salah satunya kebab Turki Baba Rafi. Namun demikian 

dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dengan adanya persaingan 

terutama dari perusahaan-perusahaan sejenis. Adapun beberapa usaha sejenis 

yang menjadi pesaing dari kebab Turki Baba Rafi yaitu dapat disajikan pada 

tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Nama Pesaing Kebab Turki Baba Rafi di Kota Malang 

No. Nama Pesaing 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kebab Kanaya 

Burger Dan Kebab King 

Han”S Kebab 

Corney’s Kebab 

Sumber: Hasil Survey Peneliti 

Berdasarkan tabel 1 maka dapat diketahui bahwa dalam menjalankan 

usahanya pemilik usaha kebab Turki Baba Rafi harus mampu bersaing dengan 
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perusahaan tersebut, apabila ingin tetap secara eksis dalam menjalankan 

usahanya dan mampu memberikan dukungan atas upaya untuk menciptakan 

loyalitas konsumen atas produk yang ditawarkan. Namun demikian apabila 

dikaitkan dengan hasil atau jumlah penjualan yang dihasilkan pada tahun 

2010, menunjukkan adanya peningkatan setiap bulannya. Kondisi tersebut 

mengindikasikan adanya kemampuan perusahaan untuk bersaing dalam 

menjalankan usahanya.  

Dalam penelitian ini difokuskan pada tiga tempat penjualan Kebab 

Turki Baba Rafi di Kota Malang yaitu tepatnya di Depan Book Store UMM 

Inn, Depan Alfa Mart Dinoyo dan Depan Alfa Midi Mertojoyo Dinoyo. 

Adapun  pertimbangan yang digunakan yaitu di lokasi tersebut berdasarkan 

hasl survey memiliki kapasitas pembeli yang lebih banyak dibandingkan 

dengan tempat yang lain. Kenyataan tersebut dapat memberikan gambaran 

atas tingkat loyalitas para konsumen terhadap Kebab Turki Baba Rafi 

sehingga dapat mendukung proses pengumpulan data yang akan dilakukan. 

Untuk mengetahui jumlah penjualan yang dihasilkan perusahaan pada tahun 

2010 secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 

Data Penjualan  
Pada Kebab Turki Baba Rafi di Kota Malang 

 
No. Bulan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

50.550.750 

51.459.750 

52.350.560 

53.238.540 

52.450.500 

54.775.320 

58.430.340 

59.650.350 

60.450.770 

61.745.000 

63.230.000 

65.500.450 

Jumlah 683.832.330 

Sumber: Kebab Turki Baba Rafi 

Berdasarkan data penjualan tersebut menunjukkan bahwa selama ini 

pemilik perusahaan mampu memberikan jaminan bahwa produk yang 

ditawarkan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga jumlah 

penjualan mengalami peningkatan. Kondisi tersebut juga dapat menunjukkan 

bahwa upaya perusahaan untuk menciptakan loyalitas atas produk yang 

ditawarkan mampu dipenuhi oleh pemilik usaha kebab Turki Baba Rafi. 

Mengingat betapa pentingnya masalah loyalitas konsumen  ini, maka 

judul penelitian yang diambil yaitu: “ ANALISIS LOYALITAS 

KONSUMEN PRODUK KEBAB TURKI BABA RAFI” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang tersebut maka yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah loyalitas konsumen yang ditinjau dari 

variabel biaya peralihan, kepuasan, rasa suka dan komitmen pada produk 

Kebab Turki Baba Rafi di Kota Malang? 

C. Batasan Masalah 

Dalam melakukan analisis loyalitas konsumen, peneliti hanya menggunakan 

tiga tempat penjualan Kebab Turki Baba Rafi di Kota Malang yaitu tepatnya 

di Depan Boook Store UMM Inn, Depan Alfa Mart Dinoyo dan Depan Alfa 

Midi Mertojoyo Dinoyo. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui loyalitas konsumen yang 

ditinjau dari variabel biaya peralihan, kepuasan, rasa suka dan komitmen 

pada produk Kebab Turki Baba Rafi di Kota Malang. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi perusahaan Kebab Turki Baba Rafi, berguna sebagai 

pertimbangan dalam upaya mengkondisikan loyalitas konsumen 

dengan pendekatan yang terkait dengan biaya peralihan, kepuasan, rasa 

suka dan komitmen. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan acuan atau 

referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

 


