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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman yang terus terjadi telah membuat 

pertumbuhan ekonomi Indonesia juga semakin berkembang. Semakin banyak 

usaha yang bermunculan, salah satu bentuk perkembangannya yaitu baik 

yang sudah menjamur maupun yang masih usaha baru. Pada saat ini sektor 

dunia usaha telah menjadi suatu arena persaingan yang sengit bagi 

perusahaan-perusahaan yang berperan. Meningkatnya pendirian boutique 

bakery di berbagai tempat merupakan hasil dari permintaan pasar yang 

memang meningkat juga. 

Perkembangan bisnis roti di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. 

Baik usaha kecil, menengah maupun besar. Baik dalam bentuk industri 

maupun boutique bakery, baik itu berasal dari dalam negeri maupun franchise 

dari luar negeri. Demikian pula industri pendukungnya, seperti mesin-mesin, 

bahan penunjang dan bahan baku seperti terigu. Semakin banyak toko roti 

yang menjamur di sekitar Malang dan Jawa Timur telah membuat pola pikir 

masyarakat untuk mengonsumsi roti setiap hari yang memang mengandung 

banyak gizi dan baik untuk kesehatan. 

Setiap perusahaan harus mampu bersaing untuk bertahan dan 

memenangkan persaingan yang terjadi saat ini. Banyak cara yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen, 
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misalnya dengan memperhatikan faktor harga. Kebanyakan konsumen akan 

cenderung memilih perusahaan yang menawarkan harga produk yang relatif 

murah. Harga merupakan salah satu bahan pertimbangan yang penting bagi 

konsumen untuk membeli produk pada suatu perusahaan. 

Harga bukan hanya angka-angka yang tertera di label harga. Harga 

mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Harga adalah 

salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen 

lain menghasilkan biaya. Mungkin harga adalah elemen termudah dalam 

program pemasaran untuk disesuaikan. Fitur produk, saluran, dan bahkan 

komunikasi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga 

mengkomunikasikan positioning nilai yang dimaksudkan dari produk atau 

merek perusahaan ke pasar. Produk yang dirancang dan dipasarkan dengan 

baik dapat dijual dengan harga tinggi dan menghasilkan laba yang besar. 

Selain harga, kualitas produk juga sangat mempengaruhi keberhasilan 

dan kemajuan suatu usaha bisnis. Perusahaan yang mampu memproduksi 

produk berkualitas tinggi akan lebih memberi keuntungan dibanding dengan 

memproduksi produk yang berkualitas rendah. Artinya, konsumen akan 

bersedia membeli suatu produk dengan harga yang masuk akal atau relatif 

terjangkau dengan kualitas produk yang baik pula. 

Kualitas produk menjadi faktor penting yang berpengaruh dalam 

menciptakan kepuasan pelanggan. Kualitas produk merupakan faktor penentu 

kepuasan konsumen setelah melakukan pembelian, pemakaian dan merasakan 

terhadap suatu produk (Irawan dan Japarianto, 2013). Kualitas produk yang 
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baik akan memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap suatu 

produk. Jika kualitas produk yang diterima konsumen lebih dari yang 

diharapkan, maka kualitas produk yang dipersepsikan akan memuaskan. 

Kepuasan konsumen merupakan konsep penting dalam konsep 

pemasaran. Melihat tingginya tingkat kepentingannya pada pemasaran, 

kepuasan telah menjadi subjek penelitian dari beberapa penelitian konsumen 

yang dilakukan banyak perusahaan untuk mengetahui apakah keinginan dari 

konsumen yang sebenarnya. Perusahaan perlu melihat pentingnya konsumen 

dipuaskan dengan memberikan harga yang relatif murah dan kualitas produk 

yang baik. Memberikan kinerja yang sama atau melebihi yang diharapkan 

konsumen dengan tujuan untuk memberikan para konsumen keuntungan yang 

lebih dari pada perusahaan yang lain. 

Perhatian utama konsumen tidak hanya tertuju pada harga dan kualitas 

produk, kepuasan konsumen juga merupakan salah satu yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan. Jika mutu produk lebih rendah dari yang diharapkan, 

maka pelanggan akan kecewa. Jika ternyata sesuai yang diharapkan, maka 

pelanggan akan merasa puas. Jika melebihi dari harapan yang diinginkan 

konsumen, maka konsumen akan mesara sangat puas. Perasaan-perasaan itu 

yang dapat membuat apakah konsumen akan membeli produk tersebut dan 

akan membicarakan hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan 

tentang produk tersebut kepada orang lain.  

Loyalitas pelanggan merupakan suatu ukuran keterikatan konsumen 

terhadap sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang 
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mungkin terjadinya pelanggan beralih ke produk lain. Banyak faktor yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan misalnya harga, kualitas produk dan 

kepuasan konsumen. Loyalitas pelanggan yang dipengaruhi oleh kualitas 

produk dapat digunakan untuk mengembangkan loyalitas pelanggan itu 

sendiri. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen akan 

menjadi loyal pada beberapa merek berkualitas tinggi.  

Tingginya tingkat persaingan bisnis yang terjadi, membuat banyak 

perusahaan yang tidak lagi memfokuskan aktivitas pemasarannya hanya pada 

pencarian pembeli baru, namun juga kepada usaha untuk mempertahankan 

dan meningkatkan kesetiaan konsumen. Mempertahankan pasar yang ada 

melalui pengembangan loyalitas pelanggan merupakan tujuan strategik 

perusahaan untuk mempertahankan bisnis dan profit perusahaan. 

Amanda Brownies adalah salah satu bisnis roti yang berkembang di 

Malang. Amanda Brownies merupakan salah satu perusahaan yang 

mengembangkan bisnis bidang kuliner, bermula dari oleh-oleh khas Bandung 

dan pada akhirnya Amanda Brownies menjadi kuliner Nusantara.  Sekarang 

Amanda Brownies telah menjajal kota-kota besar di Nusantara, dengan 

inovasi kreatif dan inovatif Amanda memiliki 32 Produk yang bervarian 

mulai brownies original, blueberry, cheese cream, hingga brownies bakar dan 

berbagai macam pastry yang akan terus berkembang untuk memenuhi 

kebutuhan para pelanggan. 

Amanda Brownies merupakan salah satu toko, restoran, atau kuliner 

Nusantara yang membuat produk utama yaitu kue brownies. Memang masih 
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belum ada pesaing Amanda yang benar-benar mengandalkan produk utama 

kue brownies, tetapi perusahaan-perusahaan lama yang telah bersaing dalam 

bisnis roti kini juga telah menambahkan brownies dalam salah satu produk 

baru mereka. Holland bakery, Citra, dan Syafira adalah contoh boutique 

bakery yang juga memproduksi brownies, masih ada kemungkinan akan 

muncul perusahaan boutique bakery yang menjual produk utama brownies 

sebagai pesaing Amanda. 

Melihat kondisi tersebut, untuk dapat bertahan dalam persaingan saat 

ini Amanda Brownies harus bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan 

pelanggan melaui harga, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan untuk 

mempertahankan pelanggan agar tetap setia terhadap Amanda Brownies. 

Selain itu Amanda Brownies juga harus bisa memberikan sesuatu yang 

berbeda terhadap pelanggannya supaya tidak cepat merasa bosan dan dapat 

berakibat beralih ke produk lain. 

Dalam penelitian sebelumnya, hanya mencari pengaruh kualitas 

produk terhadap loyalitas pelanggan melaui kepuasan sebagai variabel 

intervening dan objek yang diteliti adalah Restoran Por Kee Surabaya. 

Berbeda dengan penelitian ini yang menambahkan pengaruh harga sebagai 

variabel bebas terhadap loyalitas pelanggan. Objek yang diteliti pada 

penelitian ini adalah Amanda Brownies yang pertumbuhan roti jenis brownies 

ini cukup banyak diminati para konsumen. Berdasarkan uraian, maka peneliti 

ingin meneliti tentang: Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Brownies 
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Amanda Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Sebagai Variabel 

Intervening.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

yang menjadi ruang lingkup permasalahan adalah, sebagai berikut: 

1. Apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan pada produk Brownies 

Amanda? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pada produk 

Brownies Amanda? 

3. Apakah harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan produk 

Brownies Amanda? 

4. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

produk Brownies Amanda? 

5. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

produk Brownies Amanda? 

6. Apakah harga melalui kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Brownies Amanda? 

7. Apakah kualitas produk melalui kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Brownies Amanda? 
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C. Tujuan Penelitian 

Hasil akhir yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara harga terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara kualitas produk terhadap kepuasan 

pelanggan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara harga terhadap loyalitas pelanggan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara kualitas produk terhadap loyalitas 

pelanggan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh antara kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

6. Untuk mengetahui pengaruh antara harga melalui kepuasan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

7. Untuk mengetahui pengaruh antara kualitas produk melalui kepuasan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

 

D. Batasan Masalah 

Batasan penelitian yang akan diteliti yaitu toko cabang Amanda 

Brownies di Malang dengan semua pembelian produk brownies yang ada. 

Masalah yang diteliti sebatas pengaruh harga dan kualitas produk terhadap 

loyalitas pelanggan melalui kepuasan. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui pengaruh harga dan 

kualitas produk terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Serta dapat 

mengetahui produk seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. 

Kegunaan yang selanjutnya adalah dapat digunakan untuk memberikan 

kontribusi dalam membuat produk baru seperti yang diinginkan 

konsumen. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk 

mengadakan pengkajian ulang dan implementasi dari ilmu-ilmu dengan 

kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan nantinya sehingga 

dapat dikembangkan. 


