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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan dunia saat ini banyak muncul berbagai 

perusahaan dibidang jasa. Dengan kondisi seperti ini perusahaan harus 

berkompetisi dengan para pesaingnya agar dapat bertahan dan tetap menjadi 

pilihan utama bagi konsumen.Tentunya berbagai cara akan dilakukan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang baik. Dalam 

perusahaan jasa memberikan pelayanan dan kualitas yang baik adalah point 

sangat penting. Kepuasan menjadi sangat penting bagi perusahaan karena 

adanya hubungan yang sangat erat antara kepuasan pelanggan yang berujung 

dengan kepuasan konsumen (michael, 2006 : 46). Selain kualitas jasa yang 

diperbaiki perusahaan juga harus memperhatikan pesaing-pesaing yang ada, 

pesaing terdekat perusahaan adalah yang mempunyai kemampuan 

memuaskan yang sama. Perusahaan juga harus memperhatikan pesaing yang 

mempunyai metode-metode baru dalam memuaskan konsumen dan 

perusahaan harus mempunyai metode baru untuk melawan pesaing agar tidak 

kalah dalam pemuasan konsumen. Perusahaan harus mempertahankan 

kelebihan yang dimiliki dan memperbaiki kekurangan yang ada. 

Epic Culinary merupakan sebuah cafe dan resto yang berdiri pada 

bulan januari 2015. Perusahaan tersebut terletak di Jalan Candi Trowulan, 

ruko pelita trowulan square kaviliun 17. Epic Culinary menyediakan beberapa 

menu yang diminati oleh segmen pasar yang dibidik mahasiswayang 

diantaranyamenu makanan seperti  mie ramen aneka toping, steak, burger, 

berbagai desert seperti float, ice cream,dll. Menurut survey awal yang 

dilakukan pada Epic Culinary maka dapat diketahui bahwa permasalahan 

yang dihadapi yaitu adanya komplain terhadap masalah tempat, produk, 

fasilitas, dan harga. Selain itu sebagai perusahaan yang sedang tumbuh dan 

berkembang Epic culinary belum mempunyai ciri khas perusahaan yang 
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menjadi pembeda dengan kompetitor yang ada. Dari permasalahan yang 

dihadapi pihak perusahaan sehingga perlu mengadakan perbaikan terhadap 

atribut yang dianggap lemah. Tidak hanya itu, perusahaan juga perlu 

memperhatikan kompetitor yang ada, baik dari segi kelebihan maupun 

kekurangan yang dimiliki. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui peluang 

maupun ancaman yang mungkin muncul bagi pasar.Selain melakukan analisis 

pada kompetitor yang ada perusahaan juga harus berupaya untuk 

mewujudkan harapan konsumen, hal tersebut akan memberikan dampak 

berupa meningkatnya loyalitas konsumen,  loyalitas konsumen itu sendiri 

akan timbul ketika apa yang diharapkan konsumen dapat diwujudkan oleh 

perusahaan. Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka perusahaan 

sebaiknya melakukan survey secara berkala. 

Peneliti terdahulu yang dilakukan Sarvia (2012) tentang Analisis 

persaingan cafe di Bandung dengan menggunakan metode Correspondence 

Analysis (CA) dan importance performation analysis(IPA) dan Elty Sarvia 

dkk (2009) tentang analisis persaingan dan kepuasan konsumen dengan 

menggunakan metode importance performation analysis dan Correspondence 

Analysisyang mendapatkan hasil bahwa penggunaan metode Correspondence 

Analysis (CA) dapat mengetahui posisi perusahaan dibandingkan dengan 

kompetitornya, sedangkan hasil menggunakan metode importance 

performation analysis(IPA) menunjukan atribut yang menjadi prioritas utama 

dalam perbaikan kualitas pelayanan. Metode Correspondence Analysis (CA) 

adalah metode yang dipakai untuk memperhatikan kompetitor yaitu dari segi 

kelebihan dan kekurangan yang dimilikiperusahaan yang kemudian akan 

dibuat sebagai masukan dalam perancangan strategi, Setelah itu untuk 

mengetahui sejauh mana mutu pelayanan yang telah dilakukan perusahaan 

untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan untuk meningkatkan loyalitas 

konsumen adalah dengan menggunakan metode importance performation 

analysis (IPA). Penerapan metode kedua metode diatas akan dilakukan 

penyebaran kuisoner dengan menggunakan konsep 7P yaitu produk, harga, 
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tempat, promosi, people, physical evidence,dan  process yang digunakan 

sebagai atribut dalam pembuatan kuisonernya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam 

peneitian ini adalah “Bagaimana analisis persaingan dan kepuasan konsumen 

dengan menggunakan metode Correspondance analysis dan importance 

performance analysis”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Dapat mengetahui posisi perusahaan dibandingkan kompetitor 

2. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kinerja perusahaan 

3. Mengusulkan usulan perbaikanyang digunakan untuk meningkatkan 

persaingan dan menumbuhkan kepuasan pelanggan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan yang diperoleh dari pelaksaan penelitian tugas akhir 

ini adalah 

1. Memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dari 

bangku perkuliahan yang berkaitan dengan strategi pemasaran pada 

industri nyata. 

2. Dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan perusahaan serta 

mengetahui tingkat kepuasan konsumen. 

3. Sebagai masukan yang dapat digunakan perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan dalam upaya meningkatkan persaingan dan kepuasan 

pelanggan 
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1.5 Batasan Masalah 

Agar penulis penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diharapkan maka 

diperlukan batasan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di Epic Culinary mengenai penelitian yang

dilakukan berdasarkan keinginan pelanggan cafe tersebut.

2. Atribut yang digunakan dalam usulan strategi merupakan komponen

penyusun bauran pemasaran dalam bidang jasa.


