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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Loyalitas merupakan hal penting yang dibangun perusahaan untuk 

memenangkan kompetensi , terdapat beberapa keuntungan bagi perusahaan 

tentang pentingnya mempertahankan loyalitas pelanggan.  Keuntungan dari 

loyalitas pelanggan bersifat jangka panjang dan kumulatif, artinya semakin lama 

loyalitas seorang pelanggan, semakin besar laba yang didapat atau diperoleh 

perusahaan dari seorang pelanggan. Loyalitas merupakan suatu komitmen yang 

kuat yang mendorong untuk terjadinya  pembelian kembali. Seorang pelanggan 

yang loyal menjadi aset yang sangat bernilai bagi perusahaan, dengan 

dipertahankannya pelanggan yang loyal juga dapat memberikan umpan balik 

positif bagi perusahaan, dan loyalitas mempunyai hubungan positif dengan 

profitabilitas (Wulandari dkk, 2016).   

Zaky (2017) membuktikan bahwa pelanggan yang loyal terhadap sebuah 

produk atau jasa, akan berniat untuk membeli ulang produk tersebut di kemudian 

hari.. Menurut (Kartika, 2008) setiap bisnis memiliki tugas yang kuat untuk 

menciptakan loyalitas pelanggan, sebab seperti dalam membangun sebuah 

loyalitas konsumen itu sangatlah sulit, apabila kita sudah mendapatkan pelanggan 

yang loyal, kita harus mempertahankan dengan segala cara, karena 

mempertahankan konsumen lama lima kali lebih sulit daripada mencari konsumen 

yang baru. 

Loyalitas pelanggan merupakan tujuan inti yang diupayakan pemasar, hal 

ini dikarenakan dengan adanya loyalitas pelanggan sesuai dengan yang 
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diharapkan, dapat dipastikan perusahaan akan meraih keuntungan. Dampak 

lainnya adalah

perusahaan mampu mempertahankan bisnisnya (eksistensi). Loyalitas yang 

sekarang menjadi primadona para pengusaha dalam mepertahankan bisnis 

makanannya, didukung oleh beberapa factor, salah satu faktor utama adalah faktor 

kepuasan pelanggan (Rahmawati, 2014). 

Kepuasan pelanggan menjadi suatu hal yang penting dalam 

mempertahankan pelanggan. Menurut (Raharjo, 2010), kepuasan pelanggan suatu 

tingkat perasaan pelanggan yang timbul sebagai akibat dari perbandingan antara 

kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. 

Kinerja perusahaan merupakan hal yang mampu mengukur kepuasan seorang 

pelanggan, karena apabila kinerja perusahaan berada di bawah harapan, maka 

pelanggan akan merasa tidak puas, sebaliknya jika kinerja perusahaan melebihi 

harapan maka pelanggan akan merasa puas.  

Kepuasan pelanggan mampu menjadi alat ukur keberhasilan perusahaan 

serta dapat menjadi alat bersaing. Persaingan yang mulai ramai, dimana banyak 

produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

menyebabkan setiap pelaku bisnis harus menempatkan orientasi pada kepuasan 

pelanggan sebagai salah satu tujuan utama (Ayu, 2011). Kepuasan pelanggan 

merupakan kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan 

juga memiliki hubungan secara langsung terhadap loyalitas pelanggan dilihat dari 

perasaan atau sikap pelanggan dimana bila mereka merasa puas akan produk atau 

jasa yang mereka terima, maka kecenderungan untuk menjadikan mereka loyal 



3 
 

 

dapat terjadi (Chandrarini, 2015). bahwa kepuasan pelanggan mampu memediasi 

secara penuh (full mediation) pengaruh kualitas layanan terhadap pelanggan.  

Kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu perusahaan, akan 

menciptakan kepuasan bagi para pelanggannya, ketika pelanggan merasa puas 

dengan jasa atau produk yang diterimanya, pelanggan akan membandingkan 

pelayanan yang diberikan, apabila pelanggan merasa benar-benar puas, mereka 

akan membeli ulang serta memberi rekomendasi kepada orang lain untuk membeli 

di tempat yang sama, oleh karena itu perusahaan harus memulai memikirkan 

pentingnya pelayanan pelanggan secara lebih matang melaui kualitas pelayanan, 

karena kini semakin disadari bahwa pelayanan  merupakan aspek penting dalam 

rangka bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan (Koestanto, 2014). 

Para pelanggan cenderung akan mencari produk berupa barang atau jasa 

dari perusahaan yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepadanya. 

Memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan, diharapkan dapat 

memberikan kepuasan yang maksimal juga kepada pelanggan. Kekuatan kualitas 

pelayanan merupakan basis kepuasan pelanggan, karena dari pelayanan akan 

memunculkan satisfaction tersendiri yang dirasakan oleh pelanggan yang 

mempergunakan pelayanan baik dalam bentuk jasa maupun produk, dalam 

penelitian ini kualitas layanan menjadi penting karena dapat dijadikan gambaran 

apakah pelayanan yang diberikan oleh Kober Mie Setan ini telah sesuai dengan 

harapan dan keinginan pelanggan (Atmawati, 2004).  

Kober Mie Setan ini berasal dari kata kelompok bermain (Kober), dimana 

pemilik Kober Mie Setan memberikan layanan dengan konsep tempat yang 
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nyaman untuk berkumpul. Hal ini dapat dikatakan bahwa kualitas layanan Kober 

Mie Setan sesuai dalam memenuhi keinginan, khususnya bagi anak-anak muda 

yang suka berkumpul dalam komunitasnya pada zaman modern saat ini 

(news.detik.com). Kober Mie Setan juga memberikan kepuasan melalui cita rasa 

unik makanan berdasarkan tingkat level kepedasan yang ditawarkan dengan harga 

yang cukup terjangkau. Kepuasan pelanggan ini terbukti dengan banyaknya 

pelanggan dari Kober Mie Setan yang mencapai ratusan bahkan ribuan, sehingga 

orang-orang harus bersabar berdiri dan antre untuk dapat membeli dan menikmati 

makanan yang ditawarkan (citizen6.liputan6.com, 2013).   

Menurut Aryo selaku supervisor kober mie setan malang menyatakan 

bahwa Kober mie setan malang mampu menjual 2.000 porsi dalam sehari dengan 

perkiraan 1.900 porsi untuk orang yang telah melakukan pembelian secara 

berulang atau lebih dari 3 kali, apabila kita hitung dalam satu bulan yakni dapat 

mencapai 57.000 porsi untuk pelanggan yang telah melakukan pembelian 

berulang dalam satu bulan . Loyalitas pelanggan itu penting, karena sebagai 

penentu keberhasilan dalam bisnis Kober Mie Setan, hal ini dikarenakan dalam 

suatu usaha bisnis hal yang ingin dicapai adalah kesetiaan pada pelanggan. Oleh 

karena itu, Kober Mie Setan perlu memperhatikan variabel-variabel yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sehingga dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan dan keuntungan pada bisnis tersebut. 

Berdasarkan paparan latar belakang serta fenomena yang ada, maka 

penulis tertarik untuk menjadikan Kober Mie Setan sebagai objek pengamatan 

dalam pembuatan skripsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepuasan 
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terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi  

Kober Mie Setan di Malang 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Kober 

Mie Setan Malang ? 

2. Apakah kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Kober Mie Setan 

Malang ? 

3. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Kober 

Mie Setan Malang ? 

4. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan Kober Mie Setan Malang ? 

C. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar 

pokok permasalahan yang diteliti tidak melebar dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan analisa. Batasan daam penelitian ini dibatasi hanya pada pelanggan 

yang pernah membeli dan mengkonsumsi Kober Mie Setan Malang. 

Batasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang indikator 

loyalitas pelanggan menurut Zeithaml (1996), indikator kepuasan pelanggan 

menurut Ellitan (2006), dan kualitas pelayanan menurut Pasuraman (1988). 

D. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis: 

1. Untuk menguji pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan 

Kober Mie Setan Malang 

2. Untuk menguji pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan Kober Mie 

Setan Malang 

3. Untuk menguji pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan Kober 

Mie Setan Malang. 

4. Untuk menguji pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan yang 

dimediasi oleh kepuasan pelanggan Kober Mie Setan Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dapat memberikan manfaat secara: 

1. Teoritis 

Hasil peneliti ini secara teoritis dapat memberikan acuan bagi peneliti 

selanjutnya, yang berkenan dengan kualitas pelayanan, kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. 

2. Praktis  

Bagi manajer pemasaran Kober Mie Setan Malang, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat digunakan perusahaan sebagai bahan pertimbangan yang 

berkenaan dengan  loyalitas pelanggan melalui kualitas layanan dan kepuasan 

pelanggan. 
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