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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Loyalitas merupakan sebuah bentuk komitmen dan kesetiaan seorang 

pelanggan terhadap obyek tertentu atas manfaat yang di terima oleh pelanggan 

tersebut. Terdapat beberapa alasan mengapa loyalitas pelanggan perlu di capai oleh 

setiap perusahaan. Pertama, pelanggan yang loyal terhadap perusahaan akan 

memberikan memberikan keuntungan tersendiri terhadap stabilitas penjualan 

perusahaan. Kedua, biaya yang di perlukan untuk mencari pelanggan baru lebih 

banyak daripada mempertahankan pelanggan yang ada. Ketiga, pelanggan yang 

telah percaya terhadap suatu perusahaan, akan mudah untuk di percaya juga dalam 

urusan lain nya. Keempat, biaya operasi perusahaan akan lebih efisien. Kelima, 

perusahaan akan memangkas biaya psikologi sosial. Keenam, pelanggan akan 

bersedia membela perusahaan bahkan akan menyarankan kepada pelanggan baru 

lainnya. 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013), loyalitas merupakan faktor penting 

yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan,  karena pelanggan yang loyal 

tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap perusahaan termasuk memberikan 

suatu dorongan kepada perusahaan untuk tetap menjalin ikatan hubungan yang kuat 

dengan pelanggan, seperti yang dikatakan oleh Dick dan Basu, (1994) loyalitas 

pelanggan menjadi sangat penting, bahkan dapat dijadikan dasar untuk 

pengembangan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Hal seperti ini 

merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk memahami dengan seksama tentang 
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keinginan pelanggan dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, harapannya 

perusahaan dapat meningkatkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan dengan 

cara mengevaluasi harapan pelanggan. 

 Kemampuan bersaing perusahan harus senantiasa ditingkatkan. perusahaan 

selalu dituntu untuk memperhatikan produk, layanan dan nilai yang menjadi 

harapan setiap pelanggan. karena hal tersebut di dasari oleh perilaku konsumen 

yang menjadi semakin kritis dan menuntut untuk selalu mendapatkan pelayanan 

dan kepuasan yang sesuai dengan harapan mereka. Menurut Tjiptono (2007) 

Kualitas pelayanan juga merupakan tingkat keunggulan yang di harapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan.  

 Pelayanan yang ramah oleh pelayan kober mie setan ternyata mampu 

memikat pelanggan, dan menambah kesan positif bagi pelanggan, namun perlu 

adanya evaluasi mengenai marak nya pengunjung dikarenakan juga akan 

menimbulan antrian yang panjang dan juga akan menimbulkan pengaruh juga 

terhadap minat beli. Antrian panjang memang akan menciptakan persepsi bahwa 

rumah makan tersebut banyak di gandrungi oleh banyak kalangan, dan terkesan 

produk yang di sajikan sangat cocok di lidah masyarakat namun juga akan 

menimbulkan beberapa permasalahan seperti adanya keluhan dari pelanggan 

mengenai antrian yang panjang tersebut. 

 Pelayanan yang berkualitas tidaklah cukup, namun kualitas produk juga 

merupakan faktor yang mampu membentuk loyalitas pelanggan karena konsumen 
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yang memperoleh kepuasan atas produk yang dibelinya cenderung akan melakukan 

pembelian ulang produk yang sama. Pemenuhan atau melebihi harapan seorang 

pelanggan tentu akan menciptakan persepsi bahwa perusahaan peduli dengan apa 

yang menjadi harapan pelanggan tentang kualitas produk yang di inginkan, menurut 

Kotler dan Armstrong (2000) bahwa kualitas produk merupakan suatu nilai dari 

produk atau jasa dimana nilai produk atau jasa tersebut sesuai dengan apa yang 

dihaapkan atau melebihi apa yang di harapkan sehingga produk atau jasa tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan penikmatnya. 

  Perkembangan pangan di kota Malang semakin meningkat, dan berbagai 

tren makanan mulai bermunculan. Tren makanan yang sedang digemari oleh 

masyarakat saat ini adalah makanan pedas. Label yang diberikan terhadap makanan 

pedas pun cukup unik dan menarik perhatian masyarakat, misalnya saja “Kober Mie 

Setan” di kota Malang yang mengusung konsep makanan dengan sensasi pedas, 

sekaligus nama yang unik dan rumah makan tanpa label yang mengisyaratkan 

seperti setan sebenarnya ada, hanya saja tidak menampakkan diri dengan 

menggunakan logo. 

 Tren produk olahan mie dengan rasa yang pedas dengan lebel menggunakan 

level kepedasan. yaitu Level 1 berisi 12 cabai, level 2 berisi 25 cabai, level 3 berisi 

35 cabai, level 4 berisi 45 cabai, level 5 berisi 60 cabai merupakan ciri khas dari mi 

kober setan ini. Namun, rumah makan ini tidak hanya menarik pelanggan dengan 

sajian mie, melainkan juga sajian minuman dengan nama yang unik seperti es 

pocong, es kuntilanak, es gendruwo, dan juga es tuyul, serta terdapat berbagai 

macam menu tambahan lainya. Nama yang unik dengan sensasi rasa yang sangat 
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pedas ternyata mampu menjaga eksistensi rumah makan Kober Mie Setan ini dari 

tahun 2010 hingga saat ini.  

 Produk yang berkualitas tentu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

loyalitas namun hal tersebut akan menjadi lemah jika tidak di dukung oleh promosi 

yang memadai, karena mengembangkan loyalitas merupakan hal yang sangat 

penting mengingat hal tersebut memiliki tujuan untuk menjaga hubungan yang baik 

dengan pelanggan.  

 Seperti yang dikatakan oleh Tjiptono (2005), Promosi merupakan aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan. Perusahaan yang peduli dengan pelanggan tentu harus selalu 

senantiasa melakukan promosi guna untuk mempertahankan pangsa pasar dan 

meningkatkan loyalitas yang di miliki oleh setiap pelanggan, karena dengan adanya 

produk yang berkualitas dan di dukung dengan promosi yang baik maka loyalitas 

pelanggan akan dengan mudah di capai.  

 Penting nya akan keyakinan seorang pelanggan juga merupakan hal yang 

harus di perhatikan oleh perusahaan, karena pelanggan yang yakin terhadap suatu 

produk hanya akan membutuhka sedikit pertimbangan untuk memutuskan membeli 

sebuah produk yang di tawarkan oleh perusahaan yang memiliki citra yang baik.  

 Citra merek merupakan seperangkat keyakinan ide dan kesan yang terbentuk 

oleh seseorang terhadap suatu objek. Image atau citra sendiri adalah suatu 
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gambaran, penyerupaan kesan utama atau garis besar bahkan bayangan yang 

dimiliki oleh seseorang tentang sesuatu (Kotler, 2009). Pada dasarnya seorang 

pelanggan akan menjadikan pengalaman nya untuk menilai sebuah perusahaan 

apakah nilai yang di tawarkan mampu memenuhi semua keinginan dan harapannya 

atau malah sebaliknya, karena reputasi ternyata juga di jadikan sebagai tolak ukur 

seorang pelanggan melakukan penilaian terhadap sebuah produk yang akan di 

belinya (Brock dan Donald, 1997). 

 Informasi tentang hadirnya Mie Setan sejak tahun 2010 ini di sambut oleh 

warga dengan sangat antusias dan hal ini membuat rumah makan Kober Mie Setan 

tidak pernah sepi oleh pengunjung sehingga mengakibatkan panjangnya antrian 

khusunya pada hari libur. Berdasarkan hasil survey yang di lakukan oleh Ahse, dkk 

(2014) lama waktu mengantri sekitar 5-25 menit dan menunggu pesanan rata-rata 

hingga 15 menit dengan total waktu menunggu rata rata 35 menit khusus weekend. 

Hal tersebut terjadi karena hanya terdapat satu fasilitas pelayanan kasir, sehingga 

terjadi antrian pelanggan yang cukup panjang.  

 Permasalahan tersebut menggambarkan bentuk pelayanan yang kurang 

memuaskan, karena dapat membuat konsumen mengorbankan lebih banyak waktu 

demi sebuah produk dan membuat pelanggan yang sedang menikmati hidangan di 

meja kurang nyaman melihat antrian yang panjang, bahkan orang yang melihat 

antrian yang panjang dari luar pun seperti enggan untuk masuk dan mengantri 

membeli produk. Komplain yang terposting pada google review pun semakin 

bertambah, kebanyakan pelanggan memberikan kritik terhadap model antrian yang 

di pakai, dan tentunya hal ini tidak boleh di biarkan begitu saja oleh perusahaan. Di 
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bawah ini merupakan detail komentar pelanggan yang pernah mengunjungi Kober 

Mie Setan di Suhat Malang.  

Tabel 1.1 Komplain Konsumen Tentang Antrian di Mie Setan Suhat Malang 

Nama Akun Ulasan 

Emachines 
D720 

Ramainya bukan main antri bisa no urut 30 an apalagi di tambah 
gojek yg gk antri langsung ke kasir harus nya ada 2 ato 3 kasir 
baru saya tambah bintang nya 

Mizi Dyonisius Kalo belom sampe bete, capek, males dan ingin memutuskan 

pulang msksnan belom bakalan dateng.. catet 

Luwamaaa pol antri ne 

 
Henry Agung Pelayanan sangat jelek, not Recommended buat yg ga suka 

nunggu lama. Mienya sampe dingin bru dianter, yuckssss 
Luli Harto Not really tasty, the queue is too long 

 
Mrs. Shibl saya nunggu sejam cuma buat sepiring mie, apa ga keburu 

pingsan kelaperan 
Pradjono H Antre...makanan standar parkir mobil susah 

 
Franz Zhou Antrinya luar biasa lama 

 

Teta Great place for spicy food lovers, but you have to be patient 

because you have to wait in line for ordering and sometimes the 

line can be very long. Good place to hangout, but the restroom is 

not so nice. 

Widad Syavirayana Cheap, taste good, but you have to bare an hour wait for your 

food because it's so crowded 

 

Irvan Dadang Parkirnya luas di area belakang dan aman namun tidak gratis. 

karena banyaknya yang antri saya menunggu sekitar 25 menit 

sebelum duduk itupun tempatnya juga sangat penuh. dari duduk 

sampai makan tidak terlalu lama paling cuma 5 menit. 

Budi Abdul Mukhid Banyak anak muda, parkir 2000, pelayanan terlalu lama, 

pemandangan kurang baik bagi anak-anak. 

 

Tomi Puspo Antrinyaaaaa....... 

Afik Setiawan Antrinya panjang  

Rasanya pedes gilaaaa 

Andy Joe Harus ngantri lama... 

Yosa Indra Antrinya pjg bgt 

Sumber : Ulasan Google Review tentang antrian pada Mie Kober Setan Suhat  
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 Seperti yang terjadi pada Mie Kober Setan Suhat, banyak komplain yang di 

ulas pada google review tentang antrian yang cukup panjang ternyata membuat 

mereka gelisah. Hal tersebut di sebabkan jumlah kasir yang melayani pesanan 

hanya 1 saja, sehingga menambah jumlah pelanggan yang harus menunggu untuk 

mendapat giliran pelayanan, seperti hal nya penelitian yang dilakukan oleh Ahse et 

al (2014) bahwa rata rata waktu antri pelanggan berkisar 13.25- 19.29 menit, durasi 

petugas melayani pelanggan menghabiskan waktu 1.19-1.55 menit, dan data Work 

in Process (WIP) menunjukkan jumlah rata-rata jumlah pelanggan yang belum di 

proses sebesar 12 orang khusus pada hari minggu, yang artinya bahwa durasi waktu 

mengantri antara 1 orang di depan dan di belakang akan terasa semakin lama, dan 

hal tersebut akan membuat pelanggan gelisah, hal tersebut digambarkan pada Tabel 

1.2 berikut : 

Tabel 1.2 

Rekap Nilai WIP – Work in Process Rumah Makan Mie Setan Suhat 

Hari Rata Rata Nilai WIP  

Sabtu 4.1522 5 

Minggu 11.5133 12 

Senin  9.6239 10 

Selasa 3.7124 4 

Rabu 7.0369 8 

Kamis 9.4309 10 

Jum’at 
 

5.0497 6 

Sumber : Ahse, et al (2014) 
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Tabel 1.3 

Rekap Nilai QWT dan QNW (Waktu tunggu dan jumlah pelanggan menunggu) 

 

Hari Waktu Menunggu Pelanggan Yang Menunggu 

Sabtu 0,07 3 

Minggu 0,27 11 

Senin  0,20 9 

Selasa 0,08 3 

Rabu 0,24 6 

Kamis 0,23 8 

Jum’at 
 

0,09 4 

Sumber : Ahse, et al (2014) 

  Penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Ahse et al (2014) juga 

menunjukkan hasil bahwa rata-rata waktu pelanggan yang di habiskan untuk 

mengantri berkisar 13.25- 19.29 menit, durasi petugas melayani pelanggan 

menghabiskan waktu 1.19-1.55 menit, dan data Work in Process (WIP) 

menunjukkan jumlah rata-rata jumlah pelanggan yang belum di proses sebesar 12 

orang khusus pada hari minggu. Semakin banyak pelanggan yang belum selesai 

diproses, maka semakin banyak pula pelanggan yang terdapat dalam garis tunggu 

antrian (waiting line) untuk menunggu giliran sampai akhirnya mendapatkan 

pelayanan dan semakin banyak pula pengorbanan yang di lakukan oleh pelanggan 

untuk menikmati suatu produk.  

 Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, 

pengunjung Kober Mie Setan Suhat semakin meningkat setiap tahun nya, dan 

Supervisor dari Kober Mie Setan Suhat, Pak Along juga memberikan pertanyaan, 
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“Dahulu antrian memang terjadi panjang hingga 8 meter, namun sekarang sudah 

berubah, 22 meter hingga menuju parkiran motor”. Sungguh loyalitas yang sangat 

luar biasa meskipun antrian panjang pengunjung berani berkorban dan rela antri 

untuk menikmati Kober Mie Setan ini, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya 

peningkatan pengunjung yang cukup signifikan dari tahun 2016 bulan september 

hingga bulan maret 2017. Detail peningkatan pengunjung dapat di lihat pada 

gambar grafik 1.1 di bawah ini. 

Gambar 1.1 

Data Pengunjung Kober Mie Setan September 2016 – Maret 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kober Mie Setan Suhat Malang 

 Jumlah pengunjung dari bulan September 2016 terus mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya hingga bulan Maret 2017, hal tersebut 

juga di klarifikasi oleh supervisor kober mie bahwa rata-rata pengunjung yang 

datang di tahun lalu hanya berikasr 800-1200 orang per hari dengan total 
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pengunjung per bulan hanya sekitar 33000 pengunjung namun sekarang sudah 

menembus angka 50000 pengunjung per bulan dengan rata – rata pengunjung 1600 

– 2300 pengunjung per hari. 

 Fenomena yang di alami perusahaan Rumah Makan Kober Mie Setan di 

Suhat Malang yaitu panjangnya antrian membuat pelanggan gelisah, dan merasa 

tidak nyaman akan hal tersebut. Waktu yang di korbankan oleh pelanggan untuk 

menikmati produk Kober Mie Setan berkisar 15 – 32 menit, tentu hal tersebut akan 

membawa dampak yang buruk terhdap perusahaan dalam jangka panjang kedepan. 

 Fakta berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Data 

pengunjung perbulan sejak bulan September 2016 hingga Maret 2017 terus 

mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah pengunjung perbulan berbanding 

terbalik dengan adanya banyak komplain, dan hal tersebut memberikan arti 

tersendiri bagi peneliti bahwa pelanggan rumah makan Kober Mie Setan di Suhat 

Malang loyal.  

 Perusahaan yang suskes tentunya juga selalu memperhatikan faktor faktor 

yang mempengaruhi pelanggan nya dalam melakukan pembelian pada rumah 

makan tersebut, mengevaluasi secara berkala dan membenarkan suatu hal yang 

seharusnya di benarkan. Hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan guna 

menanggapi fenomena tersebut adalah mengetahui harapan dan keinginan 

konsumen serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan 

efisien dibandingkan cara sebelumnya dan dibandingkan para pesaing.  
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 Berdasarkan data yang di dapatkan dan fenomena yang di uraikan oleh 

peneliti di atas, dapat di simpulkan bahwa Mie Kober Setan Suhat Malang memang 

masih memiliki pelayanan yang belum ideal dalam segi antrian, namun pengunjung 

masih terus saja berdatangan. Sikap rela antri yang di perlihatkan oleh pelanggan 

Kober Mie Setan menimbulkan tanda tanya besar. Perlunya identifikasi tentang 

alasan pelanggan rela antri untuk menikmati mie setan adalah guna memperkuat 

usaha Kober Mie Setan Suhat dan berdasarkan hal tersebut peneliti akan melakukan 

studi dalam penelitian yang berjudul : “Faktor Pembentuk Loyalitas Pelanggan 

Kober Mie Setan Sukarno Hatta Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas dapat di 

simpulkan bahwa kurang ideal nya sistem antrian memicu komplain dari pelanggan, 

dan hal tersebut tentunya harus di sikapi dengan tegas oleh produsen guna 

memenangkan persaingan dan mempertahankan pelanggan. Meskipun demikian, 

ternyata pelanggan masih rela antri untuk menikmati produk yang di tawarkan 

meskipun antrian terlihat semakin panjang dan jumlah pengunjung semakin ramai. 

Berdasarkan fenomena tersebut muncul sebuah pertanyaan penelitian yaitu,  

1. Faktor apa yang membentuk loyalitas pelanggan pada Kober Mie Setan ?. 

2. Faktor apa yang dominan membentuk loyalitas pelanggan ?. 

 

 

 



12 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, penelitian ini 

bertujuan untuk : 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membentuk loyalitas pelanggan 

pada Kober Mie Setan di Jl Sukarno Hatta Malang. 

b. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan membentuk loyalitas 

pelanggan pada Kober Mie Setan di Jl. Sukarno Hatta Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak 

yang terkait, diantaranya: 

1. Bagi Masyarakat Umum 

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan memilih Kober Mie Setan untuk menikmati produk yang du 

hidangan di rumah makan tersebut. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai sumber informasi untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

menjadi masukan dan informasi untuk Kober Mie Setan merancang 

strategi untuk menarik perhatian pelanggan dan memengaruhinya dalam 

melakukan pengambilan keputusan dan juga informasi dalam 

menerapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya dalam perusahaan. 
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3. Bagi peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat berkembang sesuai dengan objek 

penelitian dan diharapkan dapat di jadikan sumber refernsi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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