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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Loyalitas pelanggan merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahan, ketika kompetisi bisnis yang semakin ketat seperti saat ini. 

Pentingnya loyalitas pelanggan bagi perusahaan sudah tidak diragukan lagi, 

banyak perusahaan sangat berharap dapat mempertahankan pelanggannya 

dalam jangka panjang, bahkan jika mungkin untuk selamanya. Perusahaan 

yang mampu mengembangkan dan mempertahankan loyalitas konsumen akan 

memperoleh kesuksesan jangka panjang atas usaha yang dilakukan (Saputra, 

2011). 

Respon perusahaan terhadap perubahan yang terjadi dalam upaya 

pengembangan usaha yang dilakukan penting untuk dilakukan. Perubahan 

tersebut yaitu misalnya terjadi perubahan pola perilaku konsumen dalam 

melakukan konsumsi produk. Ketidakmampuan perusahaan merespon 

persaingan atau kondisi pasar yang ada secara tepat dapat menurunkan 

loyalitas bahkan dapat berakibat pelanggan berpindah kepada produk atau jasa 

yang lain. Kondisi ini menjadikan tanpa adanya loyalitas dari pelanggan, 

perusahaan tidak akan berkembang dengan baik bahkan dapat mengalami 

decline atau penurunan usaha yang bias mengancam eksistensi perusahaan 

tersebut. Sehingga menjadi hal yang penting untuk dihadapi perusahaan-

perusahaan saat ini adalah bagaimana perusahaan tersebut menarik pelanggan
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 dan mempertahankan loyalitasnya, agar dapat terus bertahan dan 

berkembang (Harmawan, 2012). 

Begitu pentingnya loyalitas bagi perusahaan telah menjadikan loyalitas 

sebagai fenomena yang menarik banyak perhatian dan fokus para peneliti 

sehingga mendorong munculnya banyak penelitian di bidang loyalitas 

konsumen ini yang pada akhirnya  menghasilkan banyak definisi tentang 

loyalitas itu sendiri dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Istilah 

loyalitas pelanggan sebetulnya berasal dari loyalitas merek (brand loyalty) 

yang mencerminkan loyalitas pelanggan pada merek tertentu (Rahardian, 

2012). Loyalitas konsumen itu sendiri adalah suatu komitmen yang mendalam 

untuk membeli kembali atau berlangganan suatu produk atau jasa secara 

konsisten dimasa yang akan datang. Sehingga dapat menyebabkan 

pengulangan pembelian suatu produk atau jasa yang sama walaupun ada 

pengaruh situasi dan berbagai usaha pemasaran yang berpotensi untuk 

menyebabkan tindakan perpindahan merk, perusahaan untuk mendapatkan 

loyalitas atau kesetiaan konsumen perlu strategi pemasaran yang tepat dan 

kompleks  (Putri Andari, 2012). 

Beberapa penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

loyalitas yaitu dilakukan oleh Akila (2012) yang  bertujuan untuk mengetahui 

efek dari variabel-variabel seperti service quality, trust, corporate image, dan 

switching cost terhadap loyalitas konsumen, dan pengaruhnya satu sama lain. 

Hasil pengujian hipotesis signifikan dan menunjukkan ada pengaruh positif 

dari service quality trust, corporate image, dan switching cost terhadap 
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loyalitas pelanggan dan terdapat pengaruh signifikan dan positif dari semua 

hubungan antara variabel, dengan pengaruh yang paling signifikan adalah 

antara service quality terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sunarto (2012) yang bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, harga dan lokasi terhadap loyalitas 

pelanggan di Penginapan Mega Syari’ah Semarang. Hasil analisis dapat 

diketahui bahwa kualitas pelayanan, harga dan lokasi terhadap loyalitas 

pelanggan di Penginapan Mega Syari’ah Semarang. Hasil penelitian yang 

dilakukan Darmawan (2012) dengan judul penelitian analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat loyalitas pelanggan Hypermarket Giant Taman 

Yasmin Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan Variabel 

kualitas pelayanan jasa memiliki pengaruh paling besar terhadap loyalitas 

pelanggan Giant Taman Yasmin. 

Beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan menunjukkan bahwa 

produk dan layanan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk 

kepuasan konsumen sehingga dapat membentuk loyalitas pelanggan dan hal 

tersebut juga erat kaitannya dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan.  

Semakin berkualitas kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan maka 

kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan akan semakin tinggi. Kepuasan 

konsumen sendiri diartikan sebagai suatu keadaan dimana harapan konsumen 

terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan yang diterima tentang 
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kemampuan produk tersebut oleh konsumen dan dukungan dari layanan yang 

bekualitas akan mencipakan loyalitas bagi pelanggan (Hirdinis, 2009). 

Rumah makan merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki 

peluang usaha yang sejak dulu sampai saat ini memang terus berkembang 

sesuai dengan kondisi jaman yang semakin maju. Bisnis rumah makan 

memang tidak akan pernah ada habisnya dan perlu diketahui bahwa mungkin  

bisnis rumah makan merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan dan 

mempunyai prospek kedepannya. Tetapi bisnis rumah makan pula memiliki 

resiko seperti bisnis-bisnis lainya apabila tidak ada inovasi-inovasi dalam 

mengembangkan bisnis rumah makan. karena persaingan, tidak jarang banyak 

pula rumah makan yang terpaksa harus mengalami kerugian akhirnya menutup 

usahanya (Susilawati, 2009). 

Berbagai upaya dilakukan oleh pemilik untuk tetap mejalankan bisnis 

rumah makan yang dijalankan, salah satunya yaitu dengan menciptakan 

kepuasan pelanggan yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan. Pada dasarnya ketidakpuasan pelanggan merupakan bagian dari 

pengalaman pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. 

Berdasarkan pengalaman yang diperolehnya, pelanggan memiliki 

kecenderungan untuk membangun nilai- nilai  tertentu. Nilai tersebut akan 

memberikan dampak bagi pelanggan untuk melakukan perbandingan terhadap 

kompetitor dari produk atau jasa yang pernah dirasakannya.  Apabila sebuah 

perusahaan memberikan produk atau jasanya yang berkualitas baik, maka 

diharapkan mampu memenuhi harapan pelanggan dan akhirnya mampu  
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memberikan nilai yang maksimal serta menciptakan kepuasan bagi pelanggan 

dibanding kompetitor- kompetitor yang ada (Jayanti dan Utomo, 2013). 

Salah satu rumah makan yang terdapat di Kabupaten Trenggalek yaitu 

Rumah Makan Mekar Sari, yang sekarang berganti nama Restaurant Mekar 

Sari. Rumah makan ini menawarkan menu Ayam Goreng khas Mekar Sari 

yang menjadi keunggulan rumah makan. Konsumennya bukan hanya dari 

daerah kabupaten Trenggalek, namun sudah merambah di kawasan 

Karesidenan Kediri dan Madiun.  Para wisatawan dari luar daerah, banyak 

menjadi pelanggan dari Rumah Makan Mekar Sari. Sementara masyarakat 

Trenggalek sendiri yang memiliki hajat merayakan ulang tahun, pernikahan, 

atau khitanan pasti lebih memilih memesan menu yang ada di Resaturant 

Mekar Sari untuk menjamu para tamu mereka. Keunggulan Rumah Makan 

Mekar Sari dibandingkan dengan rumah makan yang lain yaitu pertama 

kalinya dalam sejarah Trenggalek ada Ayam Goreng yang berani unjuk 

kedigdayaan sebagai usaha waralaba dan siap untuk Go International. 

Kenyataan ini menjadikan bahwa Rumah Makan Mekar Sari memiliki 

keunggulan baik dari kualitas serta jaminan pelayanan yang baik kepada 

pelangganya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah kualitas layanan pada Rumah Makan Mekar Sari di 

Kabupaten Trenggalek? 

2. Bagaimanakah kepuasan pelanggan pada Rumah Makan Mekar Sari di 

Kabupaten Trenggalek? 

3. Bagaimanakah loyalitas pelanggan pada Rumah Makan Mekar Sari di 

Kabupaten Trenggalek? 

4. Apakah kualitas layanan mempengaruhi kepuasan pelanggan Rumah 

Makan Mekar Sari di Kabupaten Trenggalek? 

5. Apakah kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan pada 

Rumah Makan Mekar Sari di Kabupaten Trenggalek? 

6. Apakah kualitas layanan mempengaruhi loyalitas pelanggan Rumah 

Makan Mekar Sari di Kabupaten Trenggalek? 

 

1.3 Tujuan  Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan pada Rumah Makan Mekar Sari di 

Kabupaten Trenggalek. 

2. Untuk mengetahui kepuasan pelanggan pada Rumah Makan Mekar Sari di 

Kabupaten Trenggalek. 

3. Untuk mengetahui loyalitas pelanggan pada Rumah Makan Mekar Sari di 

Kabupaten Trenggalek. 

4. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

Rumah Makan Mekar Sari di Kabupaten Trenggalek. 
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5. Untuk menguji pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

pada Rumah Makan Mekar Sari di Kabupaten Trenggalek. 

6. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 

Rumah Makan Mekar Sari di Kabupaten Trenggalek. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dalam bidang pemasaran khususnya tentang kajian pengaruh 

kualitas layanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas konsumen. 

2. Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

yang sejenis di bidang pemasaran dalam hal mengenai pengaruh kualitas 

layanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas konsumen. 

 

 

 

 


