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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Sekarang ini banyak manusia yang dalam kehidupannya mengiginkan 

sesuatu yang praktis dan mudah untuk dilaksanakan. Dalam hal ini yang paling 

utama adalah di bidang pangan, dimana mereka menginginkan suatu kemudahan 

dalam memperoleh dan mengolah makanan tersebut tanpa harus membuang 

waktu yang mereka miliki. Tidak hanya dalam hal makanan, untuk pelengkap 

makananpun manusia menginginkan sesuatu yang instan. Hal inilah yang 

membuat  produsen makanan selalu berlomba dan terus melakukan 

pengembangan produk makanan yang ada. Salah satu produk makanan instan 

yang berkembang saat ini adalah saus yang berbahan dasar cabai dan tomat. 

Cabai (Capsicum annuum L.) merupakan komoditas hortikultura unggulan 

nasional dan memiliki keragaman genetik yang tinggi (Arif, Sujiprihati, & 

Syukur, 2012). Cabai juga merupakan tanaman musiman yang memiliki volume 

produksi yang tinggi setiap harinya dan banyak dijumpai di pasar. Tomat 

(Solanum lycopersicum syn. Lycopersicum esculentum) merupakan tumbuhan dari 

keluarga Solanaceae, yaitu tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan. Tomat 

termasuk tumbuhan siklus hidup singkat, dapat tumbuh setinggi 1 sampai 3 meter. 

Cabai dan tomat dapat dikonsumsi secara mentah atau diolah sebagai menu 

hidangan lain. Cabai dan tomat memiliki karakteristik tanaman yang mudah rusak 

sehingga memiliki kendala dalam proses penyimpanannya. Berdasarkan 

pernyataan, sehingga dibutuhkan alternatif pengembangan pengolahan menjadi 
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produk lain yang dapat dikonsumsi. Salah satu hasil olahan cabai dan tomat yang 

digemari masyarakat adalah saus sambal (saus cabai) dan saus tomat. Saus 

merupakan produk makanan yang berupa cairan kental yang ditambahkan pada 

makanan yang berfungsi untuk meningkatkan penampilan makanan, aroma dan 

rasa makanan. 

Perkembangan industri saus saat ini terus berkembang. Produksi saus yang 

beredar di pasar juga cukup banyak. Produk saus yang paling banyak dijumpai 

adalah saus sambal merek ABC produksi PT. Heinz ABC Indonesia, merek 

Indofood produksi PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan produk saus sambal  

lainnya. Produk saus sambal dibagi menjadi beberapa jenis di antaranya saus 

botol besar, saus botol sedang, saus botol kecil dan saus sachet. Dewasa ini 

banyak bermunculan merek-merek saus dengan berbagai macam variasi harga, 

ukuran, kemasan dan lain sebagainya. Banyaknya jenis merek saus yang beredar 

di pasar menyebabkan konsumen memiliki kebebasan dalam memilih produk 

yang akan dikonsumsinya. 

Persaingan produk saus sambal dan tomat yang terdapat di pasar 

menyebabkan produsen berlomba-lomba dalam menentukan strategi apa yang 

akan dilakukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Saus sambal dengan 

berbagai merek dan ukuran sangat mudah dijumpai di supermarket, toko, pasar 

induk atau pasar tradisional, bahkan di warung-warung. Melihat persaingan yang 

semakin ketat, sehingga perlu adanya strategi yang tepat untuk memasarkan 

produk kepada konsumen. 

Saus sambal dan tomat merek ABC, Indofood, Sasa, dan Dua Belibis 

merupakan beberapa perusahaan ternama dan terkenal di Indonesia di bidang saus 
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sambal. Merek saus tersebut juga sangat dikenal dan banyak dijumpai di 

supermarket, minimarket, toko, maupun pasar. Hal ini dikarenakan beberapa 

merek saus tersebut sudah melakukan berbagai macam strategi pemasaran hingga 

meraih loyalitas pelanggan. Hal inilah yang menarik dalam penelitian ini untuk 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan saus sambal dan 

tomat. Loyalitas konsumen adalah sesuatu sesuatu yang tidak dapat diabaikan 

begitu saja, bahkan dalam perkembangannya saat ini, loyalitas merupakan salah 

satu konsep yang penting dalam studi pemasaran (Santoso, 2013). Loyalitas 

mengacu pada perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan 

pembelian secara terus menerus terhadap barang atau jasa perusahaan yang 

dipilih. Loyalitas pelanggan memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan, 

mempertahankan mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja 

kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini menjadi alasan utama bagi perusahaan 

untuk menarik dan mempertahankan mereka.   

Berdasarkan uraian , maka judul dalam penelitian ini adalah “Studi 

Kepuasan, Kepercayaan, dan Persepsi Kualitas   Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Produk Saus Sambal Dan Tomat”. Penelitian ini mencoba melihat keterkaitan 

kepuasan, kepercayaan, dan persepsi kualitas sebagai variabel independen, dan 

loyalitas pelanggan sebagai variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel kepuasan, kepercayaan, dan persepsi kualitas 

terhadap loyalitas pelanggan dan menganalisis variabel manakah yang paling 

dominan pengaruhnya. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah variabel kepuasan, kepercayaan, dan persepsi kualitas berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan produk saus sambal dan tomat? 

2. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara loyalitas pelanggan produk 

saus sambal dan tomat ? 

3. Variabel manakah yang paling dominan pengaruhnya dan menjadi faktor 

pembeda terhadap loyalitas pelanggan antara produk saus sambal dan tomat? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel kepuasan, kepercayaan, dan persepsi 

kualitas terhadap loyalitas pelanggan produk saus sambal dan tomat. 

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara loyalitas 

pelanggan produk saus sambal dan tomat. 

3. Untuk mengetahui variabel manakah yang paling dominan pengaruhnya dan 

menjadi faktor pembeda terhadap loyalitas pelanggan antara produk saus 

sambal dan tomat. 

 1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagi perusahaan. 

Sebagai bahan informasi dan masukkan positif bagi produsen saus sambal 

mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Manfaat 

lai, dapat digunakan perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan dalam upaya meningkatkan penjualan produk. 
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2. Untuk penelitian selanjutnya 

Sebagai masukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

pemasaran masalah meraih loyalitas pelanggan. Manfaat lain, sebagai 

referensi untuk penelitian berikutnya. 

1.5. Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel  

1.5.1. Batasan istilah 

Agar tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, maka perlu ada 

penjelasan istilah atau batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. 

Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1) Kepuasan  

Kepuasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

keadaan dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat 

terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Pelanggan yang merasa puas 

atau senang biasanya akan loyal terhadap produk yang telah dikonsumsi. 

2) Kepercayaan 

Kepercayaan  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keinginan 

seseorang yang menggantungkan diri terhadap produk karena merasa 

yakin terhadap produk tersebut. Kepercayaan timbul karena kejadian 

sebelumnya yang dialami oleh seseorang.  

3) Persepsi kualitas 

Persepsi kualitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

persepsi seseorang terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu 

produk. Salah satu faktor konsumen memilih produk adalah persepsi 
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konsumen terhadap produk tersebut. Produk yang dianggap lebih 

berkualitas akan cenderung dipilih oleh konsumen. 

4) Loyalitas

Loyalitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku 

pelanggan yang terus menerus membeli produk yang sama karena 

kesetiaan terhadap produk. Loyalitas biasanya timbul karena beberapa 

faktor, seperti: kepuasan, kepercayaan, dan persepsi kualitas pelanggan. 

Pelanggan yang loyal biasanya akan selalu membeli produk dalam jangka 

waktu yang lama. 

1.5.2. Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan variabel yang terbagi menjadi tiga variabel 

independen dan satu variabel dependen. Adapun indikator dalam pengukuran 

variabel sebagai berikut: 

1) Kepuasan Pelanggan (X1)

a. Konfirmasi harapan

b. Minat pembelian ulang

c. Bentuk produk

2) Kepercayaan Pelanggan (X2)

a. Integritas (integrity)

b. Kebaikan hati (benevolence)

c. Kemampuan (ability)

3) Persepsi Kualitas Pelanggan (X3)

a. Keistimewaan (Features)

b. Kesesuaian (Conformance)
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c. Estetika 

4) Loyalitas Pelanggan (Y) 

a. Tidak mudah berpindah  ke produk lain 

b. Pembelian yang konsisten  

c. Merekomendasikan kepada orang lain 

Penelitian ini menggunakan Skala Likert yaitu digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang ataupun sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2005). Untuk penggunaan analisis kuantitatif 

penelitian maka dalam penelitian ini memberikan lima alternatif jawaban kepada 

responden dengan menggunakan skala 1 sampai 5 dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1. Instrument Skala Likert 

NO Pertanyaan Skor 

1. Sangat Setuju (SS) 5 

2. Setuju (S) 4 

3. Netral  (N) 3 

4. Tidak Setuju (TS) 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 Sumber: Sugiyono, 2005. 

 

 

 

 

 


