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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era bisnis, persaingan dalam dunia bisnis semakin bertambah

ketat. Persaingan yang semakin ketat ini menuntut para pelaku bisnis

untuk mampu memaksimalkan kualitas produk yang dihasilkan oleh

perusahaan supaya bisa bersaing di pasar. Produk adalah  ”Segala  sesuatu

yang  dapat  ditawarkan  ke pasar  untuk  mendapatkan perhatian, dibeli,

digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau

kebutuhan” (Kotler dan Amstrong 200:346).

Perusahaan harus benar-benar berusaha keras untuk mengetahui

dan memahami kebutuhan serta keinginan konsumen. Dari hasil tersebut

maka akan menjadi suatu masukan penting pada perusahaan untuk

menciptakan produk yang sesuai dengan apa yang dinginkan dan

dibutuhkan oleh konsumen. Serta juga bisa menjadikan masukan untuk

perusahaan untuk meningkatkan kualitas produknya. Perusahaan harus

benar-benar memperhatikan kualitas produknya supaya konsumen

merasakan kepuasan setelah menggunakan produk tersebut. Hal ini terlihat

dari semakin banyaknya perusahaan yang menjaga serta meningkatkan

kualitas produknya supaya tetap diminati oleh para konsumen.

Semakin bagus dan berkualitas produk yang diciptakan oleh

perusahaan untuk konsumennya maka volume penjualan akan meningkat

dibandingkan produk kualitasnya dibawah rata-rata atau standar.
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Konsumen sangat selektif dalam memilih dan menentukan produk untuk

memenuhi kebutuhannya supaya benar-benar sesuai dengan apa yang

diharapkannya.

Konsumen cenderung memilih dan menentukan suatu produk yang

bagus serta berkualitas tinggi. Karena konsumen selalu berpikir

bahwasannya produk yang berkualitas tinggi, maka manfaat yang didapat

pun juga akan banyak dan tidak akan mengecewakan. Serta  produk yang

berkualitas rendah tentunya manfaat yang didapat pun juga akan sedikit

dibandingkan produk yang berkualitas tinggi.

Semua perusahaan selalu menginginkan dan mengharapkan agar

para konsumen selalu merasa puas dan loyal terhadap perusahaannya.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha berkembang begitu cepat dan

pesat menjadikan persaingan didunia bisnis semakin ketat pula. Hal ini

disebabkan oleh adanya ide-ide kreatif dan inovatif dari orang-orang yang

bosan pada produk yang monoton.  Kegiatan pemasaran sekarang ini

sudah mulai difokuskan pada pemuasan konsumen. Seiring munculnya

ide-ide kreatif dan inovatif tersebut konsep suatu pemasaran pun juga ikut

turut berkembang dengan cepat dan pesat pula.

Pada dasarnya tujuan bisnis adalah membuat para konsumen agar

merasa puas. Kepuasan konsumen dapat memberikan manfaat, diantaranya

hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen, memberikan

dasar pembelian ulang dan terciptanya loyalitas konsumen.Semua

perusahaan selalu menginginkan agar konsumen merasa puas terhadap
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produk yang telah diciptakan perusahaan tersebut. Di sisi lain perubahan

zaman yang semakin berkembang semakin mendukung persaingan yang

sedang terjadi saat ini. Setiap usaha pada umumnya adalah mencari

keuntungan dengan sebanyak-banyaknya, akan tetapi tujuan tersebut tidak

terlepas dari kegiatan pemasaran.

Pemasaran pun dirancang dengan sebaik-baiknya supaya bisa tepat

pada sasaran yang dituju dan akhirnya konsumen pun bisa terpengaruh

pada pemasaran tersebut. Karena konsumen yang potensial akan

mempertimbangkan berbagai faktor sebelum melakukan pembelian,

diantaranya faktor kualitas produk, kualitas pelayanan dan fasilitas yang

ada sebelum memilih makanan yang dapat memberikan kepuasan tertinggi

terhadap konsumen.

Produk dan layanan yang berkualitas bagus akan jauh lebih bisa

memuaskan hati para konsumen. Konsumen yang merasa puas pada suatu

produk dan layanan maka konsumen akan menggunakan produk tersebut

yang bisa memuaskan hati konsumen dan membeli produk tersebut secara

berulang-ulang. Perusahaan harus selalu mengutamakan dan

mementingkan kepuasan konsumen. Karena jika konsumen merasa puas,

maka konsumen akan membeli lagi dan setia pada produk tersebut.

Sehingga keuntungan perusahaan pun akan bertambah pula secara

otomatis.

Hasil melakukan survey awal yang dilakukan kepada 20 orang

konsumen menunjukkan bahwa rasa yang enak menjadi pertimbangan
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utama dalam keputusan pembelian yang dilakukan. Rasa yang enak

tersebut menurut konsumen ditunjukkan dengan rasa yang gurih dan lezat

serta pemilik selalu berupaya untuk memberikan jaminan  kepuasan

kepada konsumen dengan menarik kembali produk maksimal 3 hari

sebelum tanggal kadaluarsa. Produk dikemas per satuan unit produk yang

bertujuan untuk mempermudah untuk mengkonsumsi.

“ Pelayanan adalah Setiap tindakan yang dapat ditawarkan oleh

suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak

mengakibatkan kepemilikan apa pun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan

produk fisik atau sebaliknya” (Kotler 1994 dalam Lupiyoadi 2006:6).

Kualitas pelayanan juga mempunyai pengaruh terhadap kepuasan

konsumen, dapat diketahui dengan salah satu cara untuk mengukur

kepuasan konsumen yang menggunakan produk yang dihasilkan dengan

melakukan analisis dimensi kualitas pelayanan.

 Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diberikan

perusahaan kepada konsumennya, yang sesuai dengan apa yang diinginkan

dan diharapkan demi memenuhi kebutuhan konsumen. Kualitas pelayanan

akan dapat tercapai dengan baik apabila perusahaan terlebih dahulu

mempelajari dan memahami apa saja yang diinginkan, dibutuhkan dan

diharapkan oleh para konsumen.

Kualitas pelayanan merupakan faktor yang menentukan suatu

tingkat keberhasilan setelah kualitas produk. Pelayanan dapat dikatakan

berkualitas atau tidak apabila layanan yang diberikan perusahaan kepada
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konsumen sesuai atau tidak dengan apa yang diinginkan dan diharapkan

konsumen. Harapan para konsumen pada dasarnya sama dengan apa yang

seharusnya perusahaan berikan kepada para konsumennya.  Konsumen

cenderung memilih untuk mendapatkan pelayanan yang bagus dan

memuaskan karena pelayanan yang bagus dan memuaskan. Karena

konsumen merasa jauh lebih dihargai dan diistimewakan.

Kepuasan konsumen merupakan perasaan konsumen yang puas

atau tidak puas setelah menggunakan produk yang telah digunakannya.

Kepuasan konsumen akan dapat tercapai apabila suatu perusahaan

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada konsumennya. Pelayanan

yang baik akan sering dinilai oleh para konsumen secara langsung mulai

dari pelayanan karyawan. Oleh karena itu diperlukan usaha yang

semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan agar

tercipta sesuainya apa yang keinginan atau diharapan konsumen. Sebuah

produk yang berkualitas bagus akan selalu bisa memuaskan hati para

konsumennya.

Konsumen yang merasa puas pada suatu produk dan pelayanan,

maka akan dengan sendirinya mempromosikan produk yang

dikonsumsinya kepada orang lain. Secara tidak sengaja mereka telah

mempromosikan produk tersebut. Sehingga itu akan menguntungkan

perusahaan dan secara otomatis konsumen pun akan bertambah. Akan

tetapi apabila konsumen merasa tidak puas terhadap suatu produk, maka

konsumen tersebut akan menceritakan kepada konsumen yang lainnya.



6

Yang mana itu akan menjadi bumerang pada perusahaan.

 Konsumen yang merasa puas pada suatu produk dan pelayanan

yang diberikan perusahaan tersebut, maka konsumen akan menggunakan

lagi produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan pada jangka panjang.

Kepuasan konsumen merupakan hal yang paling penting pada pembelian

yang dilakukan oleh konsumen secara berulang-ulang. Dengan konsumen

yang puas pada produk dan pelayanan yang diciptakan perusahaan, maka

perusahaan tersebut akan menjadi berkembang dan bisa meningkatkan

kualitas produknya. Suatu produk yang mempunyai kualitas bagus pasti

akan bisa memuaskan hati para konsumen.

Kepuasan konsumen juga mempunyai peran yang sangat penting

bagi perusahaan. Perusahaan perlu untuk mengetahui seberapa puas

konsumen dalam menggunakan produk yang diciptakan oleh perusahaan.

Karena hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap perusahaan.

Supaya perusahaan bisa mengetahui seberapa puas konsumen terhadap

produk yang diciptakan perusahaan. Dapat dilihat dari seberapa sering

konsumen membeli produk yag telah diproduksi oleh perusahaan.

Jika produk yang dihasilkan oleh perusahan bisa sesuai dengan apa

yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen, maka penjualan produk

akan terus meningkat pula. Akan tetapi jika produk yang dihasilkan oleh

perusahaan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan

konsumen, maka konsumen akan lebih memilih produk yang lain yang

lebih bisa memuaskan hati konsumen. Sehingga perusahaan harus benar-
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benar memperhatikan apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan oleh

konsumen.

Kepuasan konsumen sangatlah penting untuk keberlangsungan

hidup suatu perusahaan. Supaya bisa meningkatkan penjualan dan

menghasilkan keuntungan yang banyak. Kepuasan konsumen juga akan

timbul karena produk yang dikonsumsinya mempunyai garansi apabila

terjadi kecacatan produk. Sehingga apabila produk yang telah dibeli oleh

konsumen terdapat kecacatan yang tidak dilakukan oleh konsumen, maka

konsumen diharapkan untuk mengembalikan dan menukarkan produk

tersebut dimana konsumen membelinya.

Apabila perusahaan ingin unggul dan memenangkan persaingan

bisnis adalah dengan tetap menjaga kualitas produk dan kualitas pelayanan

agar selalu diminati dan disukai oleh konsumen. Jika konsumen merasa

puas maka konsumen akan menggunakan produk tersebut itu lagi, dan

tidak akan berpindah produk lain. Sehingga perusahaan harus bisa menjaga

kualitas produk dan pelayanan dengan sebaik-baiknya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Damanik (2009)

pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan

konsumen (Studi Kasus Restaurant Warung Talaga Summarecon Mall

Serpong Indonesia). Hasil yang dicapai diketahui bahwa kualitas produk

dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh warung talaga cabang serpong

berpengaruh secara positif baik secara individual maupun simultan

terhadap kepuasan konsumen. dari hasil linear berganda dapat diketahui
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bahwa tanpa adanya kualitas produk dan kualitas pelayanan, kepuasan

konsumen sangat rendah karena berada dibawah angka nol.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mulyono dan Kamal

(2007) melakukan analisis pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan

terhadap kepuasan konsumen (studi kasus pada Perumahan Puri

Mediterania Semarang) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas

produk dan kualitas layanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan

terhadap kepuasan konsumen. Pengaruh dari kualitas produk terhadap

kepuasan konsumen sebesar 0,548, sedangkan pengaruh dari kualitas

layanan terhadap kepuasan konsumen sebesar 0,381.

Produk Wajik kletik Sinar Baru adalah produk yang terbuat dari

bahan kacang hijau, ketan, fanili, gula putih dan daun pandan yang

menjadikan produk wajik kletik ini enak dan lezat. Produk Wajik Kletik

Sinar Baru terbuat dari bahan-bahan alami, tidak mengandung bahan

pengawet ataupun bahan kimia lainnya dan sudah mengikuti standarisasi

pangan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Indonesia. Sehingga

aman dikonsumsi untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Produk Wajik Kletik Sinar Baru sangat berkualitas dan mempunyai

banyak manfaat. Peminat Wajik Kletik Sinar Baru mayoritas para

wisatawan asing untuk oleh-oleh khas daerah. Konsumen Wajik Kletik

mulai dari Ibu-ibu, bapak-bapak, karyawan, mahasiswa, pelajar sampai

anak-anak sudah mengkonsumsi produk Wajik Kletik Sinar Baru karena

rasa yang enak, lezat, bergizi dan menyehatkan. Para konsumen yang
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berada didalam daerah yang mempunyai saudara yang berada diluar

daerah sering membeli produk Wajik Kletik Sinar Baru disetiap kunjungan

ke saudara sebagai oleh-oleh khas daerah.

Pada tahun 2009 sampai tahun 2013 penjualan Wajik kletik Sinar

Baru berhasil naik dengan cepat dan pesat. Ini menandakan bahwa produk

Wajik Kletik Sinar Baru sangat diminati oleh para konsumen. Sehingga

perusahaan harus tetap menjaga kualitas produknya supaya para konsumen

tetap puas dan loyal terhadap perusahaan.

Tabel 1.1

Data Penjualan Bersih Tahunan Wajik Kletik Sinar Baru

Tahun penjualan Total Penjualan Bersih Tahunan (Pack
terbesar)

2009 7.200

2010 7.900

2011 8.300

2012 8.700

2013 9.000

(Sumber: Wajik Kletik Sinar Baru 2014).

Dari hasil penjualan yang terus meningkat dari tahun ketahun ini

menjadikan peneliti tertarik untuk meniliti faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi peningkatan penjualan pada Wajik Kletik Sinar Baru.

Sebenarnya penelitian dapat dilakukan tidak hanya pada perusahaan yang

mengalami penurunan pendapatan maupun penjualan saja. Akan tetapi

pada perusahaan yang mengalami peningkatan juga dapat dilakukan suatu
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penelitian. Perlu dicurigai pada perusahaan yang mengalami peningkatan

penjualan. Karena bahwasannya untuk menuju suatu peningkatan pasti ada

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu peningkatan.

Perusahaan Wajik Kletik Sinar Baru memang menciptakan produk

yang berbeda dengan produk-produk wajik lainnya yang terbuat dari beras

ketan. Sehingga produk ini diminati oleh banyak konsumen karena belum

ada produk seperti ini sebelumnya. Wajik Kletik Sinar Baru selalu

melakukan inovasi terhadap produknya. Supaya produk yang dihasilkan

bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen terutama para

wisatawan asing.

Wajik Kletik Sinar Baru selalu melihat peluang pasar tentang apa

saja yang di inginkan dan diharapkan oleh konsumen saat ini. Oleh karena

itu Wajik Kletik Sinar Baru selalu tetap menjaga dan mempertahankan

kualitas produknya supaya konsumen tetap merasa puas. Sehingga para

konsumen tidak kecewa setelah mengkonsumsi produk tersebut. Produk

Wajik Kletik Sinar Baru terbuat dari bahan dasar kacang hijau dan sangat

berbeda dengan produk-produk wajik lainnya yang terbuat dari bahan

dasar ketan. Produk Wajik Kletik Sinar Baru memiliki kualitas yang sudah

teruji kehigienisan, tidak menimbulkan masalah kesehatan dan aman

dikonsumsi.

Pemilik Wajik Kletik Sinar Baru selalu berupaya untuk

memberikan pelayanan secara maksimal kepada konsumen, dimana bentuk

pelayanan yang telah diberikan yaitu dengan mengantar pesanan secara
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langsung kerumah dalam jumlah atau kuantitas tertentu. Bentuk pelayanan

tersebut menjadi salah satu bentuk keunggulan yang tidak dilakukan oleh

perusahaan yang lain. Target dalam penelitian ini adalah konsumen yang

berada di wilayah Blitar yang sebagian besar masyarakatnya membeli dan

mengkonsumsi produk Wajik Kletik Sinar baru. Dengan demikian, peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas

Produk  Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi pada

Wajik Kletik Sinar Baru Jl. Kalimantan No.53 Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

Dari masalah latar belakang masalah yang telah diuraikan

sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini,

yaitu:

1. Apakah kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

kepuasan konsumen?

2. Apakah kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap kepuasan konsumen?

3. Diantara variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan variabel

manakah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kepuasan

konsumen?
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C. Batasan Penelitian

    Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti membatasi

pada kualitas produk dan kualitas pelayanan Wajik Kletik Sinar Baru jl.

Kalimantan no. 53 Blitar.

D. Tujuan Penelitian

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk yang signifikan terhadap

kepuasan konsumen.

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yang signifikan

terhadap kepuasan konsumen.

3. Untuk mengetahui diantara variabel kualitas produk dan kualitas

pelayanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kepuasan

konsumen.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Praktis

  Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan masukan

kepada pihak pemilik perusahaan Wajik Kletik Sinar Baru untuk

meningkatkan dan mempertahankan kualitas produk dan pelayanan,

serta menjadi dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan kekurangan

yang ada serta mempertahankan apa yang dinilai sudah baik.
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2) Manfaat Akademis

 Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah

wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan kualitas produk dan

pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Serta sebagai sarana untuk

mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama studi di Universitas

Muhammadiyah Malang dengan kasus-kasus nyata di dalam dunia

pelayanan produk.


