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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Dalam kompetisi dunia usaha, dewasa ini sudah berkembang 

dengan pesat. Hal tersebut dikarenakan adanya ide-ide kreatif dan inovasi-

inovasi cemerlang yang dilakukan oleh perusahaan.  Dengan ide-ide tersebut 

konsep pemasaran pun semakin maju dan berkembang seiring waktu yang 

semakin moderen.  Tetapi dari keuntungan yang diperoleh perusahaan 

diharapkan bisa dirasakan pula oleh pihak konsumen.  Seiring dengan 

perkembangan dunia usaha, konsep pemasaran modern pun mengalami 

perkembangan dengan menempatkan konsumen sebagi perhatian utama. 

Produsen berlomba-lomba untuk dapat bersaing dengan kompetitor.  Hal ini 

dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan yang menghasilkan produk 

dengan jenis dan kegunaan yang sama akan tetapi berbeda harga, fitur 

produk, dan layanan.  Konsumen pun bersikap lebih selektif dan kritis dalam 

dala memilih produk yang akan dibeli. Konsumen tidak lagi membeli produk 

berdasarkan pertimbangan wujud fisik saja, namun juga termasuk segala 

aspek pelayanan yang melekat pada produk, mulai dari tahap pembelian 

sampai pada tahap pasca pembelian. 

Pemasaran merupakan satu kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh 

suatu perusahaan untuk mempertahankan apa yang ada di dalam perusahaan 

tersebut, agar dapat bersaing di era global.  Perusahaan dituntut agar tidak 

hanya sekedar menciptakan dan mengembangkan suatu produk yang 

berkualitas dengan harga yang menarik dan kemudian memasarkan kepada 
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konsumen, akan tetapi suatu perusahaan juga dituntut agar selalu mampu 

dalam berkomunikasi dengan konsumen. 

Salah satu tantangan terbesar dalam bisnis di era globalisasi adalah 

menciptakan dan mempertahankan pelanggan yang puas dan loyal.  Tidak 

ada perusahaan yang mampu bertahan dalam jangka panjang tanpa ada 

pelanggan yang puas.  Riset menunjukkan bahwa mempertahankan 

pelanggan jauh lebih murah dibandingkan merebut pelanggan baru.  Hal ini 

mendorong semakin banyaknya pemasar yang berusaha meningkatkan 

pemahaman atas perilaku konsumen dalam rangka memuaskan mereka. 

Strategi pemasaran itu sendiri terdiri dari empat bauran pemasaran 

(marketing mix) yang meliputi product, price, promotion dan place.  Dari 

keempat bauran pemasaran tersebut yang saat ini akan dibicarakan adalah 

tentang harga dan kualitas produk.  Harga yang kompetitif akan 

mempengaruhi konsumen untuk memilih produk tersebut dibandingkan 

produk yang  ada dipasaran lainnya.  Sedangkan kualitas produk adalah 

manfaat yang dirasakan oleh konsumen setelah mengkonsumsi produk 

tersebut.  Apabila suatu perusahaaan akan mengeluarkan produk maka 

sebaiknya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Dengan begitu maka produk tersebut dapat bersaing dipasaran, sehingga 

menjadikan konsumen memiliki banyak alternative pilihan produk sebelum 

mengambil keputusan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan 

dipasaran (Yusup, 2011). 

Sebagai perusahaan yang bergetak dalam bidang makanan, maka 

manajemen usaha Kuiken dalam pemasaran produk makanannya perlu untuk 

mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dan loyalitas 
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konsumen dalam melakukan pembelian produk kuiken. Hal ini harus 

medapatkan perhatian karena bisnis makanan semakin kompetitif dan 

kompleksnya perilaku konsumen itu sendiri yang mentukan dalam 

pengambilan keputusan (Yatma, 2013). 

Pemilihan perusahaan Kuiken sebagai objek penelitian sebab kuiken 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan. Hal ini dapat 

dilihat dari laporan volume permintaan konsumen di bawah ini:  

Tabel 1.1 

Laporan Volume Permintaan Konsumen 

Sumber: Manajemen Kuiken Januari- April 2014 

 Berdasarkan data, terlihat bahwa perusahaan Kuiken mengalami kenaikan 

pertumbuhan volume permintaan pada bulan Maret dan April. Kenaikan ini 

menunjukan adanya perkembangan pada perusahaan Kuiken dalam 

menjalankan bisnisnya. 

 Segmentasi perusahaan Kuiken adalah semua kalangan umur yang ada di 

kota Malang yang menginginkan makanan dengan kualitas terjamin dan 

harga yang tidak terlalu mahal. Dengan  semakin berkembangnya perusahaan 

Kuiken maka hal ini menuntut perusahaan untuk memperhatikan kualitas 

produk dan harga guna memenangkan pasar dalam usaha makanan. 

 Faktor harga merupakan faktor yang dianggap paling menarik bagi 

konsumen dalam menentukan keputusan untuk membeli suatu produk.  

Penetapan harga yang tepat dapat mempengaruhi jumlah produk yang 

mampu dijual perusahaan.  Dalam sebagian besar kasus, biasanya permintaan 

Harga Permintaan Harga Permintaan Harga Permintaan Harga Permintaan

Jan 15.000 17 20.000 12 18.000 8 15.000 10 47 -

Feb 15.000 14 20.000 18 18.000 11 15.000 4 37 -21%

Mar 15.000 22 20.000 16 18.000 13 15.000 12 63 70%

Apr 15.000 21 20.000 19 18.000 11 15.000 15 66 5%

Pertumbuhan 

PermintaanPeriode

Kuken Bite Kuken Wings Kuken Rice Box Kuken Potato Total 

Permintaan 
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dan harga berbanding terbalik, yakni semakin tinggi harga, maka semakin 

rendah permintaan terhadap produk.  Untuk faktor harga sendiri perusahaan 

Kuiken mempunyai harga yang tinggi. Misalnya pada produk Kuken Wings 

yang mempunyai harga tinggi namun permintaan dari konsumen juga tinggi 

(lihat Tabel 1). Konsumen sudah tidak mempedulikan tentang harga yang 

semakin tinggi, karena konsumen sudah merasa puas dengan hasil dari 

produk tersebut.  Hal ini yang menjadikan fenomena ini menjadi layak untuk 

diteliti. 

 Kualitas produk merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan 

konsumen sebelum membeli suatu produk.  Kualitas ditentukan oleh 

sekumpulan kegunaan dan fungsinya, termasuk di dalamnya daya tahan, 

ketidak tergantungan pada produk lain atau komponen lain, ekslusifitas, 

kenyamanan, wujud luar seperti : warna, bentuk, pembungkusan dan 

sebagainya (Handoko, 2000).  Menurut Survei yang dilakukan oleh 

Prusahaan Kuiken, dalam suatu kualitas produk makanan konsumen lebih 

menyukai makanan yang sehat dan halal. Oleh karena itu, untuk kualitas 

produk sendiri Produk Kuiken dikenal sebagai makanan yang rendah kalori, 

bahan yang tidak menggunakan pengawet dan halal.  Dengan inovasi yang 

dilakukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen, maka 

hal ini dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk yang 

dianggapnya sesuai dengan apa yang mereka harapkan. 

 Kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan mempunyai konsekuensi 

perilaku berupa complain dan loyalitas pelanggan, sehinga apabila organisasi 

atau perusahaan dapat memperhatikan segala hal yang dapat membentuk 

kepuasan pelanggan, maka yang dirasakan oleh pelanggan secara 
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keseluruhan akan terbentuk.  Secara umum, kepuasan adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang berasar dari perbandingan antara kesan terhadap 

hasil suatu produk dengan harapan-harapannya.  

 Menurut Kotler dan Keller (2009:139) Kepuasan Konsumen (customer 

satisfaction) adalah “Perasan senang atau kecewa seseorang yang timbul 

karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) 

terhadap ekpektasi mereka.  Jika kinerja gagal memenuhi ekpektasi, 

pelanggan akan tidak puas.  Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan 

akan puas.  Jika kinerja melebihi ekpektasi, pelanggan akan sangan puas atau 

senang”. Dari penilaian yang diperoleh oleh perusahaan Kuiken Kepuasan 

Konsumen itu sediri dapat dilihat dari konsumen yang membeli produk 

Kuiken secara berulang-ulang dan perusahaan Kuiken menilai konsumen 

puas terhadap produk Kuiken dan hal inilah yang dapat diartikan bahwa 

konsumen menjadi loyal terhadap produk Kuiken. 

 Olson dalam Mushanto (2004:128) berpendapat bahwa loyalitas 

pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara 

berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu 

produk maupun jasa yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut yang 

membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian yang terjadi 

secara berulang-ulang. 

 Seiring perjalanannya, Kuiken semain menjadi  makanan yang diminati 

oleh semua kalangan umur.  Data penjualan beberapa bulan terakhir telah 

menjelaskan bahwa Kuiken menjadi produk makanan yang diminati oleh 

konsumen.  Keberadaan Kuiken sebagai makanan yang diminati dan sedang 

berkembang di pasaran makanan mulai terlihat.  Kuiken membuktikan 
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dengan menciptakan produk makanan yang bervariasi dan ingin tampil beda 

dari produk makanan lainnya. 

 Sebagai produk makanan kuiken, kuiken membekali makanan dengan 

desain yang berbagai macam dan enak untuk dikonsumsi dan rasa yang 

bervariasi. Kesan makanan yang mewah juga terlihat dari sisi bahan-bahan 

pembuatannya. Tampilan semakin menarik juga terlihat pada desain tata letak 

makanannya. 

 Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, maka penelitian ini 

berusaha mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam memilih suatu produk yang mereka gunakan. Dalam hal ini 

peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang “ANALISIS 

PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP 

LOYALITAS KONSUMEN MELALUI KEPUASAN KONSUMEN 

PRODUK MAKANAN KUIKEN DI MALANG” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :  

1. Apakah terdapat pengaruh variabel Kualitas produk terhadap kepuasan 

Konsumen produk makanan Kuiken di Malang. 

2. Apakah terdapat pengaruh variabel Harga terhadap kepuasan Konsumen 

produk makanan Kuiken di Malang. 

3. Apakah terdapat pengaruh variabel Kualitas produk terhadap loyalitas 

konsumen melalui kepuasan konsumen produk makanan Kuiken di Malang. 

4. Apakah terdapat pengaruh variabel harga terhadap loyalitas konsumen 

melalui kepuasan konsumen produk makanan Kuiken di Malang. 
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C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh  variabel kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen produk makanan Kuiken di Malang. 

2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh variabel harga terhadap 

kepuasan konsumen produk  makanan Kuiken di Malang. 

3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh variabel Kualitas produk 

terhadap Loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen produk makanan 

Kuiken di Malang. 

4. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh variabel harga terhadap 

loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen produk makanan Kuiken di 

Malang. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Bagi pihak manajemen kuiken, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan yang bermanfaat bagi mereka dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan kinerja agar konsumen tetap loyal 

terhadap produk makanan kuiken. 

2. Sebagai bahan bacaan dan literatur bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan  

dengan  penelitian ini. 

 

 


