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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan cafe dan rumah makan sekarang ini di Indonesia 

khususnya dikota-kota besar seperti Malang semakin berkembang dengan 

pesat. Banyak cafe-cafe dengan berbagai macam konsep atau ide-ide yang 

ditawarkan untuk memikat pelanggan baik dari kalangan muda maupun 

kalangan orang tua, dari segi ekonomi yang sedang sampai orang kaya. Cafe 

yang sudah lama berdiri maupun cafe-cafe yang baru dibuka mereka berusaha 

untuk mengenalkan atau menawarkan menu-menu baru agar dapat diterima 

dengan baik oleh para pembeli atau konsumen. 

Di pasar yang ada terlalu banyak produk dengan berbagai keunggulan 

serta nilai lebih yang ditawarkan oleh para pesaing, sehingga sulit bagi 

perusahaan untuk merebut pangsa pasar pesaing, sehingga sulit bagi 

perusahaan untuk merebut pangsa pasar pesaing. Dengan ini alternatif yang 

lebih baik adalah perlunya melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan 

pasar yang sudah ada melalui usaha meningkatkan loyalitas pelanggan serta 

memberikan layanan yang sesuai harapan-harapan maupun tuntutan dari para 

konsumen atau pelanggan secara terus-menerus. Pernyataan ini sesuai dengan 

Tjiptono (1997:24) bahwa persaingan yang semakin ketat, dimana semakin 

banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen, menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi 
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pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Dewasa ini semakin diyakini 

bahwa kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai 

dan kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa 

kualitas dengan harga yang bersaing. 

Usaha perusahaan untuk menciptakan kepuasan dapat dilakukan melalui 

kualitas pelayanan yang diberikan. Kualitas pelayanan yang maksimal secara 

langsung dapat memberikan harapan para konsumen secara makismal. Melalui 

kualitas pelayanan yang baik maka dengan sendirinya para konsumen dapat 

memenuhi segala bentuk permintaan atas produk atau jasa yang ditawarkan 

kepada konsumen. Kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan para 

konsumen dengan sendirinya akan mendukung usaha perusahaan dalam 

rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

Kepuasan pelanggan akan menjadi dasar pengembangan berbagai model 

perilaku pembeli. Selain itu kepuasan pelanggan menjadi pedoman untuk 

mengarahkan seluruh organisasi ke arah pemenuhan kebutuhan pelanggan 

sehingga menjadi sumber keunggulan daya saing yang berkelanjutan, dalam 

hal ini terkait secara langsung kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen. Kepuasan konsumen atas pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan akan diketahui apabila melakukan suatu pengukuran dan 

pengujian terhadap konsumen. Pelayanan dinilai memuaskan apabila 

pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. 

Pengukuran kepuasan konsumen merupakan elemen penting dalam 
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menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efesien dan lebih efektif.  

Dengan diketahuinya hasil pengukuran kepuasan konsumen perusahaan bisa 

mempersiapkan strategi yang nantinya akan diterapkan dalam rangka 

mempengaruhi dan memuaskan konsumen. Melalui kualitas pelayana yang 

baik kepada konsumen maka dengan sendirinya akan mempengaruhi persepsi 

atas produk atau jasa yang ditawarkan. 

Pada dasarnya terdapat lima determinan atas kualitas pelayanan yang 

ada, yaitu meliputi bukti langsung (tangibles), kehandalan (reliability), 

tanggapan (responsiveness), jaminan (assurance) dan perhatian (emphaty), 

dimana variabel atau determinan tersebut dapat berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen atas kualitas pelayanan yang diberikan pihak perusahaan 

(Alma, 2003:32). Tuntutan konsumen yang semakin besar dalam 

menginginkan suatu jasa yang berkualitas menjadi syarat utama yang harus 

dipenuhi oleh perusahaan dengan harapan konsumen dapat mempersepsikan 

secara positif atas produk atau jasa yang ditawarkan. 

Kota Malang merupakan salah satu kota terbesar di Jawa Timur, 

menjadikan Kota Malang tidak terlepas dari pengaruh aspek budaya dan sosial 

sehingga menjadikan adanya perubahan perilaku masyarakatnya. Dengan 

adanya perubahan tersebut maka menyebabkan terjadinya pergeseran atau 

perubahan suatu fungsi coffee shop, sehingga tidak hanya sebagai tempat 

duduk untuk minum teh maupun kopi dan makan makanan ringan yang 

ditawarkan. Adanya perubahan perilaku masyarakat tersebut menjadikan 

coffee shop sebagai tempat berkumpul, melakukan sosialisasi, berdiskusi dan 
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lain-lain, dan kondisi tersebut menjadikan persaingan coffee shop mengalami 

peningkatan salah satunya terkait dengan kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada konsumen. Persepsi atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

pengelola coffee shop menjadikan daya saing terhadap keberadaan coffee shop 

tersebut. Semakin baik persepsi pelanggan atas kualitas pelayanan maka 

dengan sendirinya jaminan untuk memenangkan persaingan dapat dilakukan 

secara maksimal. 

Ria Jenaka dan Cangkir Jawa merupakan dua coffee shop yang terdapat 

di Kota Malang, kedua tempat tersebut sama-sama menawarkan produk yang 

sama namun demikian memiliki kemasan atau lokasi yang berbeda. Ria 

Jenaka lebih mengutamakan coffee shop yang lebih modern dalam 

menawarkan berbagai fasilitas dan produk. Namun demikian Cangkir Jawa 

merupakan coffee shop menawarkan nuansa tradisional dan selalu berupaya 

untuk menawarkan berbagai jenis kopi maupun minuman yang seperti 

kebanyakan warung kopi. Kedua tempat coffee shop ini selalu berupaya untuk 

memberikan jaminan kualitas pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, 

dengan harapan kepuasan konsumen dapat terwujud secara maksimal.  

Bentuk pelayanan yang diberikan yaitu pengelola selalu berupaya untuk 

memberian dukungan dalam menciptakan kepuasan kepada pelanggan yaitu 

dengan memberikan kelengkapan fasilitas yang diberikan kepada pelanggan 

serta selalu memberikan rasa nyaman kepada pelanggan. Selain itu pemilik 

coffee shop selalu berupaya untuk menciptakan suasana yang nyaman yaitu 

memberikan tempat parkir yang luas serta aman. Berbagai upaya tersebut 



5 
 

dilakukan dalam rangka untuk mencipatakan persepsi positif pelanggan atas 

kualitas pelayanan yang diberikan. Berdasarkan latar belakang penelitian 

maka judul penelitian ini yaitu: Analisis Persepsi Pelanggan Terhadap 

Kualitas Layanan Coffee Shop “ 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka perumusan masalah yang di 

bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi pelanggan atas kualitas layanan di Ria Jenaka ? 

2. Bagaimana persepsi pelanggan atas kualitas layanan di Cangkir Jawa ? 

3. Apakah terdapat perbedaan persepsi pelanggan atas kualitas  layanan di 

Ria Jenaka dan Cangkir Jawa ? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan 

maka batasan masalah penelitian mengenai variabel kualitas pelayanan yang  

meliputi bukti langsung (tangibles), kehandalan (reliability), tanggapan 

(responsiveness), jaminan (assurance) dan perhatian (emphaty). (Tjiptono, 

2005:273). 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui persepsi pelanggan atas kualitas layanan di Ria Jenaka. 

b. Untuk mengetahui persepsi pelanggan atas kualitas layanan di Cangkir 

Jawa. 

c. Untuk mengetahui perbedaan persepsi pelanggan atas kualitas  layanan di 

Ria Jenaka dan Cangkir Jawa. 
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2. Kegunaan Penelitian: 

a. Dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam upaya untuk 

meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. 

b. Hasil penelitian ini dapat di pergunakan sebagai bahan kajian untuk 

penelitian selanjutnya.  
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