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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Industri jasa pada saat ini merupakan sektor ekonomi yang sangat 

besar dengan pertumbuh sangat pesat. Pertumbuhan tersebut selain 

diakibatkan oleh pertumbuhan jenis jasa yang sudah ada sebelumnya, juga 

disebabkan oleh munculnya jenis jasa baru (Rachmawati, 2010). Seiring 

dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan untuk 

mengkonsumsi produk-produk jasa semakin meningkat pula, sehingga 

memicu banyak perusahaan bergerak dibidang jasa yang serupa (Mieke, 

2011). Persaingan usaha kuliner juga dapat dilihat dari perkembangan bisnis 

makanan dan minuman, seperti restoran dan café. 

Bisnis makanan dan minuman menjadi salah satu bisnis yang 

banyak diminati oleh pelaku bisnis, karena selain dapat menghasilkan 

keuntungan yang tinggi, makanan merupakan kebutuhan pokok masyarakat 

dimanapun dan kapanpun. Masyarakat akan membutuhkan makanan sebagai 

sumber kehidupan (Ayodya, 2007). Pola hidup masyarakat mengalami 

pergeseran. Mereka terbiasa untuk makan diluar karena selain efesien juga 

dapat dijadikan sebagai sarana refreshing, baik bersama keluarga maupun 

kerabat. Hal ini menjadikan persaingan bisnis dibidang makanan dan 

minuman menjadi kompetitif, khususnya restoran dan café(Oeyono, 2013).
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Dengan tingkat persaingan bisnis yang semakin ketat, banyak restoran 

yang kemudian tidak lagi memfokuskan aktivitas pemasaran mereka semata-

mata pada pencarian pembeli baru, namun sudah lebih kepada usaha untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kesetiaan pelanggan lama. Loyalitas 

pelanggan merupakan tujuan inti yang diupayakan pemasar. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya loyalitas pelanggan sesuai dengan yang 

diharapakan, dapat dipastikan perusahaan akan meraih keuntungan. Dampak 

lainya adalah perusahaan mampu mempertahankan bisnisnya (eksistensi) 

(Rachmawati, 2010). 

Pelanggan merupakan seseorang yang terus menerus dan berulang kali 

datang ke suatu tempat yang sama untuk meuaskan keinginannya dengan 

memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk 

atau jasa tersebut. Untuk dapat menjadi pelanggan yang loyal, seorang 

pelanggan harus memulai beberapa tahapan. Proses ini berlangsung lama 

dengan penekanan dan perhatian yang berbeda untuk masing-masing tahap 

karena setiap tahap mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dengan 

memperhatikan masing-masing tahapan dan memenuhi kebutuhan dalam 

setiap tahap tersebut, perusahaan memilki peluang yang lebih besar untuk 

membentuk calon pembeli menjadi pelanggan loyal (Irnanda, 2016). 

Manfaat dari loyalitas pelanggan sendiri adalah berkurangnya pengaruh 

serangan dari kompetitor dari perusahaan sejenis, tidak hanya kompetisi dalam 

hal produk namun juga kompetisi dalam hal persepsi. Selain itu pelanggan 
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yang loyal dapat mendorong perkembangan perushaan dengan memberikan 

ide atau saran kepada perusahaan agar menigkatkan kualitas produknya 

(Lovelock dan Wirtz, 2011). 

Berdasarkan manfaat loyalitas pelanggan tersebut maka perusahaan 

harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan 

pelanggannya. Kualitas pelayanan merupakan faktor penting yang harus 

diperhatikan perusahaan untuk medapatkan loyalitas pelanggan. Untuk 

menciptakan kualitas pelayanan tinggi, perusahaan harus menawarkan layanan 

yang mampu diterima pelanggan sesuai atau melebihi harapan pelanggan 

(Istijanto, 2005). 

Dalam dunia jasa, interaksi antar pelanggan dengan perusahaan terjadi 

secara langsung melalui pelayanan yang diberikan oleh karyawan. Agar dapat 

mampu bertahan para pelaku bisnis harus memberikan pelayanan yang baik 

agar dapat bersaing dengan pesaing yang ada, untuk mencapai tujuan tersebut 

perusahaan harus memberikan kepuasan pada pelanggan. Dalam dunia bisnis 

makan dan minuman, kepuasan pelanggan dapat diciptakan melalui 

penglaman pelanggan dari kegembiraan, rasa ingin tahu, suka-cita, dan 

kejutan yang ia dapatkan dalam proses konsumsi (Hanefors and Mossberg, 

dalam Amanda dan Diah, 2013) 

Kualitas pelayanan merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan. Pelanggan seringkali tidak loyal disebabkan oleh adanya 

pelayanan yang buruk atau kualitas pelayanan yang semakin menurun dari 

yang diharapkan pelanggan. Pernyataan tersebut relevan dengan penelitian 
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yang dilakukan oleh Budiono dan Yohanes (2014) dengan hasil penelitian 

menujukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang 

diberikan sudah baik, sehingga dari pelayanan yang diterima oleh pelanggan 

membetuk kepuasan pelanggan. 

Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan 

pelanggan. Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan 

untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka 

panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan memaksimumkan 

pengalaman yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pelanggan 

yang kurang menyenangkan (Tjiptono, 2006). 

Restoran dan café merupakan perusahaan yang bergantung pada 

kepuasan pelanggan. Saat pelanggan dipuaskan oleh produk atau jasa yang 

diberikan perusahaan, pelanggan akan cenderung membentuk suatu perilaku 

yang loyal terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya, saat kepuasan 

pelanggan meningkat secara dramatis pada level tertentu, maka pada saat yang 

sama pelanggan akan meningkatkan loyalitasnya pada perusahaan (Mokhtar 

dan Maiyaki, 2011). 

Pernyataan tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Logiawan dan Hartono (2014), dengan hasil penelitiannya menujukkan bahwa 

kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hal tersebut 

berarti jika kepuasan pelanggan meningkat maka akan meningkatkan 
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loyalitaspelanggan dan pada akhirnya akan membantu perusahaan dalam 

menjaring pelanggan baru. 

 Fenomena semakin banyaknya bisnis café di Kota Malang yang 

menawarkan berbagai macam keunggulan mulai dari produk menu, tampilan 

café yang menarik, hingga pelayanan yang diberikan. Banyak pelaku bisnis 

café saat ini lebih mengutamakan pada tampilan café, dimana setiap café 

memiliki desain interior dan eksterior yang menarik dan unik yang dapat 

menjadi ciri khas dari café tersebut. Namun keungulan produk juga tidak luput 

dari perhatian para pelaku bisnis, banyak restoran dan café yang memilih 

memberikan inovasi pada produk agar berbeda dari pesaing, seperti lebih 

mengutamakan menu yang berbeda atau mengadopsi menu dari negara lain 

sebagai daya tarik.  

 Salah satu café yang muncul di Kota Malang yaitu Kimbap Rina 

atau yang sering disebut Kirin merupakan korean food yang didirikan sejak 5 

tahun lalu. Dengan pengalaman owner mengenai masakan korea yang ia 

dapatkan ketika berada disana dan kejelian melihat peluang bahwa belum 

banyak café atau restoran di Malang yang menyajikan masakan korea sebagai 

menu utamanya. Berangkat dari pengalaman dan peluang tersebut Kimbap 

Rina hadir dengan mengusung kosep layaknya kedai makanan korea 

sederhana dimana mereka menjual masakan dengan spesifik, Kimbap Rina 

tidak menyediakan menu yang terlalu banyak dan sebagian besar menu yang 

disajikan memiliki citra rasa pedas. 
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Restoran dan café yang menyajikan Korean food di Malang belum 

banyak, tetapi bukan berarti Kimbap Rina tidak memiliki pesaing. Terdapat 

beberapa restoran dan café di Malang yang juga menyuguhkan hidangan 

Korean food sebagi menu utama mereka,café tersebut antara lain Kedai 

Seasoning, Dak-Galbi Korean Barbeque, Bingso Korean Ice Fever, Aventre 

BBQ Resto dan Kimchi Story (Ngalam.co). Dari sekian banyak usaha jasa 

yang ada, pelanggan akan menjatuhkan pilihan berdasarkan pertimbangan 

tertentu seperti kehandalannya, kesigapan pelayan dalam melayani pelanggan, 

keramahan, kebersihan ruangan, dan kelengkapan fasilitas yang disediakan 

pelaku bisnis bagi pelanggan. Apabila pelanggan merasa puas bila pelayanan 

yang diterimanya sesuai atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Melalui 

kepuasan pelanggan mampu mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. 

Kehadiran para pesaing merupakan suatu tantangan dan menimbulakan 

permasalahan tersendiri bagipelaku bisnis. Agar tetap dapat bersaing ditengah 

persaingan para pelaku bisnis harus dapat membaca apa yang menjadi 

kebutuhan para pelanggannya guna mencapai tingkat kepuasan pelangga yang 

tinggi sehingga akan menghasilkan loyalitas dari pelanggan. Salah satu cara 

untuk memenangkan persaingan adalah dengan melakukan perubahan atau 

inovasi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan agar 

merasa puas. 

 Dilihat dari aspek pelayanan, Kimbap Rina berusaha memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi para pelanggan. Sedangkan pertumbuhan volume 
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pengunjung Kimbap Rina pada bulan Januari – Juni 2017 dapat dilihat pada 

tabel berikut :  

Tabel 1. 1 

Volume Pengunjung Kimbap Rina “Kirin” 

Bulan Jumlah Pengunjung 

Januari 1.313 

Febuari 1.537 

Maret 1.742 

April 1.805 

Mei 1.865 

Juni 1.728 

Sumber : Kimbap Rina “Kirin”, 2017 

 

 Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung 

Kimbap Rina bulan Febuari mengalami kenaikan sebesar 224 pengunjung. 

Kemudian dibulan berikutnya juga mengalami kenaikan sebesar 205 

pengunjung di bulan Maret, 63 pengungjung dibulan April, dan 60  

pengunjung dibulan Mei. Pada bulan Juni mengalami perunan volume 

pengunjung sebesar 137 pengunjung. Hal tersebut Kimbap Rina dituntut untuk 

lebih meningkatkan mutu layananya atau memberikan tingkat kepuasan yang 

baik. Pelanggan akan turut menentukan besar kecilnya laba yang 

diperolehnya.  

Kualitas pelayanan dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 

persepsi pelanggan. Sekarang ini pelanggan semakin pintar dalam permintaan 

mereka dan menutut standar pelayanan yang tinggi. Kimbap Rina menyadari 

pentingnya menjalin hubungan dengan pelanggan saat ini dan meningkatkan 
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pemahaman terhadap kebutuhan para pelanggannya. Untuk dapat 

mewujudkannya, para pegawai harus dilatih sebaik mungkin guna memenuhi 

kebutuhan pelanggannya. Pelayanan pelanggan sangat mempengaruhi tingkat 

kepuasan pelanggan. Dalam memperhatikan jasa yang baik kepada pelanggan 

perlu diperhatikan kriteria penentu kualitas jasa pelayanan. 

Pelayanan yang bertujuan memperoleh kepuasan pelanggan bukanlah 

suatu yang mudah untuk dilakukan, sering didapati masalah-masalah dalam 

pengelolaan pelayanan sebuah perusahaan dan ketidak berhasilan memuaskan 

sebagian besar pelanggan mereka.Beberapa masalah mengenai kualitas 

pelayanan akan memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan 

perusahaan. Pelanggan yang merasa kurang puas karena layanan restoran atau 

café belum baik akan mencari dan berupaya menemukan resatoran atau café 

lain sebagai pengganti. Kurangnya kepuasan yang dirasakan oleh konsumen 

Kimbap Rina yang pada akhirnya memunculkan sebuah keluhan pelanggan, 

yaitu antara lain: 

Tabel 1. 2 

Keluhan Konsumen Kimbap Rina “Kirin” 

No. Keluhan 

1. Kurangnya tempat parkir 

2. 
Kurangnya jumlah meja. Disaat waktu tertentu konsumen 

terpaksa untuk mengantri 

3. Pelayanan dalam menyajikan makanan terlalu lama 

Sumber: Kimbap Rina “Kirin”, 2017 
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Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa adanya keluhan dari 

konsumen Kimbap Rina. Dapat dikatakan bahwa usaha café atau restoran 

harus mampu memberikan sebuah pelayana yang baik, dimana pelayanan 

tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah keunggulan dibandingkan usaha 

sejenis lainya, sehingga mampu bertahan dalam persaingan yang ketat. Sebuah 

usaha café atau restoran mempunyai keunggulan bersaing yang dapat terlihat 

pada kondisi banyaknya jumlah pelanggan dan yang memiliki loyalitas tinggi. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas 

Pelanggan yang Dimediasi Oleh Variabel Kepuasan Pelanggan (Studi Pada 

Pelanggan Kimbap Rina “Kirin” di Malang). 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh pada kepuasan pelanggan Kimbap 

Rina ? 

2. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh pada loyalitas pelanggan 

Kimabab Rina? 

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh pada loyalitas pelanggan Kimbap 

Rina? 

4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruhpada loyalitas pelanggan yang 

dimediasi oleh kepuasan pelanggan Kimbap Rina? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan 

pelanggan Kimbap Rina. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan Kimbap Rina. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas 

pelanggan Kimbap Rina. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas 

pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan Kimbap Rina. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya wawasan, konsep dan teori mengenai ilmu 

ekonomi dibidang pemasaran, terutama tentang kualitas pelayanan, 

kepuasan pelangga dan loyalitas pelanggan. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta bahan 

pengembangan bagi pihak manajemen Kimbap Rinasebagai sumber 

informasi dalam mempertimbangkan kualitas pelayanan dan loyalitas 

pelanggan untuk menjaga kepuasan pelanggan di Kimbap Rina. 
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