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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat pada saat ini, akan 

mempengaruhi pola konsumsi dan cara mereka dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Perubahan keadaan masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan, 

kebudayaan, dan kecenderungan gaya hidup yang menyebabkan masyarakat 

mengubah keadaan sesuai yang mereka inginkan dalam pemenuhan 

kebutuhannya. Sebagai salah satu bisnis usaha yang mengalami peningkatan 

cukup pesat dan mencerminkan gaya hidup modern adalah usaha dalam bidang 

restoran, kafetaria, coffee shop, dan lain sebagainya, tidak telepas dari sejarah 

perkembangan budaya makan di luar rumah dan makin maraknya mobilisasi 

manusia melakukan aktivitasnya di luar rumah. 

Persaingan bisnis cafe yang semakin ketat akan menjadi tantangan 

maupun ancaman bagi para pelaku usaha dalam bidang tersebut. Agar dapat 

memenangkan persaingan, perusahaan dituntut untuk mempunyai kemampuan 

mengadaptasi strategi usahanya dan lingkungan yang terus-menerus berubah dan 

berkembang. Setiap pelaku bisnis dituntut untuk mempunyai kepekaan terhadap 

setiap perubahan yang terjadi, serta mampu memenuhi dan menanggapi setiap 

tuntutan pelanggan yang terus berubah. Banyak perusahaan harus menempatkan 

orientasi kepada kepuasan konsumen sebagai tujuan utama. 
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Fenomena semakin menjamurnya bisnis cafe di kota Malang, dimana telah 

banyak beberapa cafe baru yang bermunculan dengan menawarkan berbagai 

macam keunggulan mulai dari poduk menu, tampilan cafe yang menarik, hingga 

pelayanan yang diberikan. Banyak pelaku bisnis cafe saat ini lebih mengutamakan 

pada tampilan cafe, dimana setiap cafe memiliki desain interior dan eksterior yang 

menarik dan unik yang dapat menjadi ciri khas dari cafe tersebut sehingga dapat 

lebih mudah menarik konsumen untuk berkunjung ke cafe. Namun selain 

tampilan cafe, perusahaan harus memperhatikan terhadap pelayanan yang 

diberikan, dimana pelayanan merupakan kunci utama perusahaan untuk 

memberikan sebuah pelayanan yang dapat memenuhi harapan konsumen sehingga 

konsumen akan merasa puas dan pada akhirnya akan kembali lagi ke tempat 

tersebut. 

 Salah satu cafe baru yang muncul di kota Malang yaitu cafe Madam 

Wang Secret Garden. Cafe ini menawarkan berbagai macam menu makanan dan 

minuman mulai dari makanan western hingga jenis makanan dengan khas 

tradisional tersedia disini. Cafe ini banyak dikunjungi terutama anak-anak muda 

yang sekedar nongkrong, berkumpul, dan memperluas jaringan sambil menikmati 

berbagai menu  dan suasana cafe yang ada. Cafe ini ramai pengunjung karena cafe 

ini terbilang cukup unik dan berbeda dengan cafe – cafe lainnya, karena cafe ini 

memadukan antara konsep cafe dan butik dengan dibalut pemandangan segar nan 

hijau dari tanaman rumahan menghiasi seluruh area baik indoor maupun outdoor 

sehingga membuat pelanggan yang berkunjung merasa nyaman dan tidak bosan. 
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Meskipun cafe ini tergolong baru, cafe Madam Wang Secret Garden 

mampu bersaing dengan cafe – cafe lain yang telah berdiri lebih dulu. Dengan 

melakukan strategi pemasaran mulai dari promosi melalui media sosial, brosur, 

sampai pada word of mouth menjadikan cafe ini mampu untuk bersaing dengan 

kompetitor yang lain. Salah satu cara untuk memenangkan persaingan adalah 

dengan melakukan perubahan atau inovasi dan memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada konsumen agar konsumen merasa puas. 

Tabel 1.1 

Jumlah pengunjung cafe Madam Wang Secret Garden per bulan  

tahun 2014 - 2015. 

Bulan Jumlah Pengunjung 

November (2014) 462 

Desember (2014) 508 

Januari (2015) 558 

Februari (2015) 613 

Maret (2015) 674 

April (2015) 641 

Mei (2015) 705 

Juni (2015) 775 

Juli (2015) 682 
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Bulan Jumlah Pengunjung 

Agustus (2015) 818 

September (2015) 981 

Total Pengunjung 7.417 

Sumber : Cafe Madam Wang Secret Garden, 2015 

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat pada bulan November 2014 – Maret 

2015 jumlah pengunjung pada cafe Madam Wang Secret Garden mengalami 

kenaikan hampir 10% disetiap bulannya. Namun pada bulan Maret 2015 ke April 

2015 terdapat penurunan pengunjung sebesar 5%, pada bulan April 2015 ke Mei 

2015 terdapat penurunan pengunjung sebesar 10%, dan pada bulan Mei 2015 ke 

Juni 2015 terdapat peningkatan pengujung sebesar 15%, pada bulan Juni 2015 ke 

Juli 2015 terdapat penurunan jumlah pengunjung sebesar 12%, pada bulan 

Agustus 2015 terjadi peningkatan jumlah pengunjung sebesar 12%, dan pada 

bulan September 2015 terjadi peningkatan sebesar 30%. 

Kepuasan pelanggan dapat diketahui dengan membandingkan antara 

persepsi pelanggan atas layanan yang mereka terima atau peroleh dengan layanan 

yang sesungguhnya yang mereka harapkan atau inginkan. Demikian kepuasan 

pelanggan dapat didefinisikan seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan 

harapan pelanggan atau layanan yang mereka terima. Kepuasan merupakan 

tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja 

produk atau jasa yang diterima atau yang diharapkan (Lupiyoadi,2006:192).  
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Kualitas layanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan 

pelanggan. Kualitas layanan memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk 

menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Kualitas layanan juga 

menjadi salah satu kunci utama keberhasilan. Menurut Parasuraman dalam 

Tjiptono (2011:198) menemukan bahwa, terdapat lima dimensi pokok 

menyangkut masalah kualitas layanan yaitu : (1) bukti fisik (tangible), (2) 

kehandalan (reliability), (3) daya tanggap (responsiveness), (4) jaminan 

(assurance) dan (5) empati (empathy). 

Dengan adanya kualitas layanan yang baik di dalam suatu perusahaan, 

akan menciptakan kepuasan bagi para konsumen. Setelah konsumen merasa puas 

dengan produk atau jasa yang diterimanya, konsumen akan membandingkan 

pelayanan yang diberikan. Apabila konsumen merasa puas, mereka akan 

melakukan pembelian ulang serta memberi rekomendasi kepada orang lain untuk 

membeli di tempat yang sama. Oleh karena itu perusahaan harus memikirkan 

pentingnya pelayanan pelanggan secara lebih matang melaui kualitas layanan, 

karena kini semakin disadari bahwa pelayanan (kepuasan pelanggan) merupakan 

aspek vital dalam mempertahankan bisnis dan memenangkan persaingan. 

Pada survey awal yang dilakukan pada bulan Juni 2015 terhadap 20 

konsumen yang sedang melakukan pembelian pada cafe Madam Wang Secret 

Garden. Hasil yang didapat dari 20 responden tersebut, sebagian pengunjung 

merasakan kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh cafe tersebut 

berada dibawah harapan konsumen, sehingga munculnya perasaan ketidakpuasan. 
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Ketidakpuasan yang dirasakan oleh konsumen cafe Madam Wang Secret Garden 

pada akhirnya memunculkan sebuah keluhan pelanggan, yaitu antara lain: 

Tabel 1.2 

Keluhan Konsumen Cafe Madam Wang Secret Garden  

No Keluhan 

1 Karyawan kurang ramah terhadap pengunjung yang 

datang 

2 Pelayanan dalam menyajikan makanan terlalu lama 

3 Kurangnya perhatian yang diberikan karyawan mengenai 

kelengkapan menu yang dipesan 

4 Terjadi ketidaksesuaian antara menu yang dipesan dengan 

menu yang dihantarkan kepada pelanggan 

     Sumber : Cafe Madam Wang Secret Garden, 2015 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa adanya keluhan dari 

konsumen cafe Madam Wang Secret Garden. Dengan diperoleh data tersebut 

menunjukan bahwa cafe Madam Wang Secret Garden harus bisa memberikan 

pelayanan yang lebih baik lagi dan mengubah strategi pemasaran yang telah 

digunakan untuk menciptakan kepuasan konsumen.  

Selanjutnya pihak dari cafe Madam Wang Secret Garden sebaiknya 

melakukan evaluasi kinerja terhadap para karyawan serta melakukan survey 

kepada para pelanggan yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pada 

pihak perusahaan untuk memperbaiki kekurangan pada kinerja karyawan serta 

menciptakan inovasi yang baru. Hal ini dilakukan agar konsumen memiliki rasa 

percaya terhadap cafe Madam Wang Secret Garden dan mau melakukan 
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pembelian kembali yang pada akhirnya akan menghasilkan kepuasan konsumen 

dan menjadi loyal terhadap cafe Madam Wang Secret Garden.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan terhadap 

Kepuasan Pelanggan Cafe Madam Wang Secret Garden Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Pada survey awal yang dilakukan pada 20 konsumen yang sedang 

melakukan pembelian di cafe Madam Wang Secreet Garden, hasil yang didapat 

yaitu sebagian pengunjung merasakan kinerja dan kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh cafe tersebut berada dibawah harapan konsumen, sehingga muncul 

perasaan ketidakpuasan. Ketidakpuasan yang dirasakan oleh konsumen cafe 

Madam Wang Secret Garden pada akhirnya memunculkan sebuah keluhan 

pelanggan. 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan bagaimana 

meningkatkan kepuasan konsumen cafe Madam Wang Secret Garden melalui 

variabel  dimensi kualitas layanan yang meliputi tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan emphaty.  

Dari masalah penelitian itulah muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah variabel tangible berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di 

cafe Madam Wang Secret Garden Malang ? 

2. Apakah variabel reliability berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di 

cafe Madam Wang Secret Garden Malang ? 
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3. Apakah variabel responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan di cafe Madam Wang Secret Garden Malang ? 

4. Apakah variabel assurance berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di 

cafe Madam Wang Secret Garden Malang ? 

5. Apakah variabel emphaty berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di 

cafe Madam Wang Secret Garden Malang ? 

6. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan di cafe Madam Wang Secret Garden Malang ? 

C. Batasan Penelitian 

Agar masalah yang dibahas lebih terarah, maka dalam penelitian ini 

subjeknya adalah konsumen yang melakukan pembelian di cafe Madam Wang 

Secret Garden, teori yang digunakan pada dimensi kualitas layanan adalah 

Parasuraman dkk.,1998 dengan variabel dimensi kualitas layanan yang meliputi 

tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty, dan teori yang 

digunakan pada kepuasan pelanggan adalah Zeithaml and Bitner (2003:86).  

D.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.   Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian sesungguhnya mengenai jawaban yang dikehendaki 

dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaruh variabel tangible terhadap kepuasan 

pelanggan di cafe Madam Wang Secret Garden.  
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b. Untuk mengetahui pengaruh variabel reliability terhadap kepuasan 

pelanggan di cafe Madam Wang Secret Garden.  

c. Untuk mengetahui pengaruh variabel responsiveness terhadap kepuasan 

pelanggan di cafe Madam Wang Secret Garden.  

d. Untuk mengetahui pengaruh variabel assurance terhadap kepuasan 

pelanggan di cafe Madam Wang Secret Garden.  

e. Untuk mengetahui pengaruh variabel emphaty terhadap kepuasan 

pelanggan di cafe Madam Wang Secret Garden.  

f. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan di cafe Madam Wang Secret Garden. 

2. Manfaat Penelitian 

a.  Bagi perusahaan / instansi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi cafe 

Madam Wang Secret Garden untuk menjalankan bisnisnya terutama untuk 

mengetahui kualitas layananan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. 

b.  Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan, bahan informasi, 

dan sebagai acuan terutama mengenai dimensi kualitas layananan dan kepuasan 

pelanggan, serta dapat menambah wawasan untuk peneliti selanjutnya terutama 

mengenai dimensi kualitas layanan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. 

 
 

 


