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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Loyalitas telah menjadi tujuan strategis yang utama bagi berbagai

perusahaan tidak terkecuali bagi perusahaan jasa. Pelanggan yang loyal dapat 

menjadi dasar positif untuk melakukan jual beli produk atau jasa yang dihasilkan 

secara terus-menerus dalam jangka panjang, sehingga keberadaan pelanggan yang 

loyal akan membantu penjualan agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang 

semakin ketat. Beberapa penelitian mengenai studi loyalitas pelanggan dapat 

dipengaruhi berbagai faktor seperti harga (Yoestini, 2012), nilai pelanggan (Hijjah 

& Ardiansari, 2015), kualitas produk (Irawan & Japrianto, 2013), kualitas layanan 

(Rusli, 2012), kepuasan pelanggan (Dharmawansyah, 2013), dan juga customer 

experience atau pengalaman pelanggan (Wardhana, 2016). 

Terciptanya loyalitas pelanggan tidak lepas dari pengaruh pengalaman 

pelanggan (Dharmawansyah, 2013). Dalam menciptakan pengalaman pelanggan, 

pelanggan akan senantiasa dilibatkan secara emosional dalam setiap kegiatan 

sehingga pengunjung memiliki pengalaman unik, mengesankan, kemudian timbul 

keinginan untuk kembali berkunjung (Hijjah & Ardiansari, 2015). Selain itu, 

pengalaman pelanggan dapat dicapai dengan cara menyajikan produk yang unik 

serta dengan pelayanan yang sesuai dengan gaya hidup dan hobi pelanggan maka 

akan secara otomatis tersimpan dalam memori pelanggan yang akan menciptakan 

loyalitas pelanggan (Wardhana, 2016).  
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Selain itu, faktor lain yang diperhatikan dalam menciptakan loyalitas adalah 

kualitas layanan (Rusli, 2012). Pelayanan yang diberikan perusahaan atau usaha 

kafe akan dirasakan langsung oleh pelanggan karena pada dasarnya pelanggan tidak 

sekedar membeli produk untuk dikonsumsi tetapi sekaligus membeli layanan yang 

menyertainya (Haryanto, 2013). Kualitas layanan yang buruk akan membuat 

pelanggan tidak puas dan memberikan persuasi kepada orang lain untuk pergi ke 

restoran atau kafe lain (Gilbert et al., 2004). 

Kepuasan pelanggan penting untuk dipertimbangkan demi menjaga 

kehidupan perusahaan atau usaha kafe karena rasa puas yang didapatkan pelanggan 

akan menimbulkan beberapa kemungkinan yang menguntungkan seperti 

melakukan pembelian ulang, pelanggan akan merekomendasikan kepada sekitanya 

dan akan membuat mereka loyal (Purnama, 2013). Dan dengan terciptanya tingkat 

kepuasan pelanggan yang optimal maka mendorong terciptanya loyalitas dibenak 

pelanggan yang merasa puas tersebut (Dharmawansyah, 2013).  

Pengalaman pelanggan juga dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan 

(Safitri, 2017). Pengalaman pelanggan penting untuk diperhatikan agar pelanggan 

mendapatkan pengalaman atau kesan yang mendalam untuk mendorong pelanggan 

merasa puas (Hijjah & Ardiansari, 2015). Dan juga pengalaman positif yang 

diterima pelanggan selama masa konsumsi akan meningkatkan rasa puas dalam diri 

pelanggan (Razanah et al., 2013). 

Kualitas layanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan (Wati et al., 2016). Hal tersebut dapat terjadi karena pelanggan 

selalu menilai suatu layanan yang diterima dengan harapannya yang akan 
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mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan (Hidayat, 2009). Hal ini dikarenakan, 

kepuasan pelanggan merupakan perbandingan antara persepsi dengan harapan 

pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang dirasakan (Sembiring et al., 2014). 

Pengalaman pelanggan dapat berpengaruh langsung pada loyalitas 

pelanggan dan juga dapat berpengaruh secara tidak langsung yakni pengalaman 

pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan 

(Kusumawati, 2011). Kepuasan atau kebahagian yang diperoleh dari pengalaman 

pelanggan yang baik dapat mendorong pelanggan untuk menjadi pelanggan yang 

loyal terhadap perusahaan atau usaha kafe (Rianti & Oetomo, 2017). 

Kualitas layanan dapat mempengaruhi kepuasan dan selanjutnya kepuasan 

mempengaruhi loyalitas pelanggan (Mahardika & Wiyono, 2015). Dalam mencapai 

loyalitas pelanggan, pelanggan harus merasa puas dan kepuasan akan terpenuhi jika 

kualitas layanan sesuai dengan yang diharapkan pelanggan (Hartono, 2013). 

Perusahaan atau usaha kafe yang dapat memberikan layanan yang berkualitas dan 

pelanggan merasa mendapatkan kepuasan maka akan tercipta loyalitas pelanggan 

(Puspitasari & Edris, 2011). 

Oleh karena itu, pentingnya studi mengenai loyalitas pelanggan dapat 

dipertimbangkan dalam menjalankan usaha tak terkecuali usaha kuliner. Usaha 

kuliner di Malang memang tergolong cukup banyak, menurut data yang masuk pada 

Apkrindo Malang hingga tahun 2015 lalu setidaknya ada 50 kafe dan restoran dari 

menengah bawah sampai atas (Radarmalang, 2017). Menurut Ketua Apkrindo 

Cabang Malang Indra Setiyadi, pertumbuhan bisnis makanan luar biasa 
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berkembang pesat. Di Malang sendiri, pertumbuhan kafe mencapai 100 persen 

misalnya tahun lalu kafe berjumlah 10, sekarang bisa dua kali lipatnya 

(Radarmalang, 2017). Dan pada tahun 2017 menurut data Apkrindo, setidaknya ada 

400 kafe dan resto yang pasti terus bertambah lagi (Malang-post, 2017). 

Bertambah banyakanya usaha kuliner termasuk kafe di Malang ini membuat 

persaingan bisnis semakin ketat. Untuk memenangkan persaingan bisnis dengan 

menjaga pelanggannya agar tidak berpindah maka pelaku usaha kafe perlu 

membuat konsep kafe yang berbeda dengan kafe lainnya. Salah satu yang dapat 

dilakukan oleh pelaku usaha kafe untuk menghadapi persaingan tersebut adalah 

dengan membuat kafe dengan konsep outdoor. Konsep outdoor merupakan konsep 

kafe yang bernuansa alam bebas yang tidak terbataskan oleh atap. Berikut ini adalah 

daftar kafe dengan konsep outdoor yang ada di Malang Raya: 

Tabel 1. 1 Daftar Kafe Outdoor di Malang Raya 

No Nama Kafe Lokasi 

1 Bukit Delight Jl. Joyo Agung No.1, Tlogomas, Kec. 

Lowokwaru, Kota Malang 

2 Cokelat Klasik Cafe Jalan Joyo Agung, Merjosari, Lowokwaru, 

Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang 

3 Camilo Colours & Garden Jl. Joyo Agung, Merjosari, Kec. Lowokwaru, 

Kota Malang 

4 Bataputi Cafe Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang 

5 Cafe Sawah Desa Wisata Pujon Kidul, Pujon, Pujon Kidul, 

Pujon Kidul Pujon, Malang 

6 Pupuk Bawang Cafe Jl. Panglima Sudirman No.116, Pesanggrahan, 

Kec. Batu, Kota Batu  

Sumber: Vebma, 2017 
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Cokelat Klasik Cafe Malang merupakan salah satu kafe berkonsep outdoor 

yang sering dikunjungi di Kota Malang. Menurut Business Development CV 

Klasik, Lalu Wendy Wirasanjaya setidaknya ratusan orang setiap hari berkunjung 

pada kafe ini. Wendy menambahkan bahwa pada saat weekends sampai harus 

mengantri demi mendapat spot foto di area bawah kafe ini (Arifah, 2017). Menurut 

salah satu pelanggan Cokelat Klasik Cafe Malang Hardianto Dian, mengaku senang 

dapat nongkrong di kafe dengan konsep outdoor karena konsep seperti itu dia bisa 

menikmati suasana alam yang berbeda dengan kafe – kafe yang berada di tengah 

kota (Indo, 2017). Hal tersebut menandakan bahwa Cokelat Klasik Cafe Malang 

adalah kafe yang menawarkan pengalaman yang menarik bagi pelanggannya. 

Namun dalam salah satu portal online review, Google review beberapa pelanggan 

mengeluhkan pelayanan di Cokelat Klasik Cafe Malang dirasa lambat dan kurang 

cekatan (lampiran 1).  

Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti telah 

melakukan pra-riset terhadap 25 responden di Cokelat Klasik Cafe Malang untuk 

mengetahui kondisi nyata terkait penelitian mengenai pengalaman pelanggan, 

kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan pada Cokelat Klasik 

Cafe Malang. Hasilnya adalah sebanyak 18 responden merasa senang dengan 

pengalaman yang didapat di Cokelat Klasik Cafe Malang sedangkan 7 responden 

mengatakan tidak. Menurut 19 responden kualitas layanan Cafe Cokelat Klasik 

dinilai baik sedangkan 6 responden mengatakan tidak baik. Sebanyak 23 responden 

merasa puas dengan Cokelat Klasik Cafe Malang sedangkan 2 responden 

menyatakan tidak puas. 10 responden menyatakan loyal dengan Cokelat Klasik 
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Cafe Malang dan 15 responden menyatakan tidak loyal. (Pra riset, 8 Desember 

2017, lampiran 2) 

Berdasarkan hasil pra-riset diketahui bahwasanya beberapa responden 

mengatakan tidak loyal terhadap Cokelat Klasik Cafe Malang karena pada dasarnya 

mereka selalu ingin mencoba kafe – kafe lain yang ada di Malang ini. Namun ada 

juga yang memang tidak loyal karena dari segi layanan, kafe ini dianggap kurang 

baik. Cokelat Klasik Cafe Malang merupakan kafe yang sangat berbeda konsep 

dengan restoran ataupun warung kopi. Dalam hal ini, rasa makanan bukanlah 

prioritas utama seperti pada restoran yang ingin dicari oleh pelanggan namun 

pengalaman dan suasanalah yang ingin dicari pelanggan.  Pelanggan yang datang 

ke Cokelat Klasik Cafe Malang tentunya menginginkan pengalaman dan pelayanan 

yang lebih baik dibandingkan warung kopi ataupun restoran. 

Hasil pra-riset membuktikan bahwa pengalaman pelanggan, kualitas 

pelayanan dan kepuasan pelanggan akan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

Dan beberapa penelitian mengungkapkan beberapa hasil penelitian yang bervariasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Azhari et al. (2015), menyatakan bahwa 

pengalaman pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rido & Wibowo (2016), 

mengungkapkan bahwa pengalaman pelanggan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap loyalitas.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putro et al. (2014), menyatakan 

bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Honantha & Anandya 
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(2010), mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan tidak berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Solichin et al. (2017), 

kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Aryani & Rosinta (2010), mengemukakan kualitas 

layanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Pranoto & Subagio (2015), pengalaman pelanggan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan Alkilani et al. (2013), menyatakan bahwa 

pengalaman pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Pada penelitian yang dilakukan Agustina & Rimbawan (2013), kualitas layanan 

berpengaruh terhadap kepuasan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ramadhani et al. (2015), mengemukakan kualitas layanan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan.  

Kusumawati (2011), menyatakan pengalaman pelanggan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai 

variabel antara. Sedangkan  Hendra et al. (2017), menyatakan pengalaman 

pelanggan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

pelanggan. Menurut Hartono (2013), kualitas layanan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Sedangkan berdasakan 

penelitian yang dilakukan Jaya & Alfani (2013), kualitas layanan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. 

 Bedasarkan penelitian dari beberapa peneliti seperti yang dijelaskan 

sebelumnya tentang pengalaman pelanggan, kualitas layanan, kepuasan pelanggan 

dan loyalitas pelanggan menghasilkan hasil penelitian yang bervariasi. Perbedaan 
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hasil tersebut menyebabkan perlu adanya penelitian lanjutan maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pengalaman Pelanggan dan 

Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan 

(Studi pada Pelanggan Cokelat Klasik Cafe Malang)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan terdapat  masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah pengalaman pelanggan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan Cokelat Klasik Cafe Malang? 

2. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

Cokelat Klasik Cafe Malang? 

3. Apakah pengalaman pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Cokelat Klasik Cafe Malang? 

4. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Cokelat Klasik Cafe Malang? 

5. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Cokelat Klasik Cafe Malang? 

6. Apakah pengalaman pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan melalui kepuasan pelanggan Cokelat Klasik Cafe Malang? 

7. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

melalui kepuasan pelanggan Cokelat Klasik Cafe Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan perumusan masalah diatas sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh pengalaman pelanggan terhadap kepuasan 

pelanggan Cokelat Klasik Cafe Malang. 

2. Untuk menguji pengaruh kualitas layanan  terhadap kepuasan pelanggan 

Cokelat Klasik Cafe Malang. 

3. Untuk menguji pengaruh pengalaman pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan Cokelat Klasik Cafe Malang. 

4. Untuk menguji pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan 

Cokelat Klasik Cafe Malang. 

5. Untuk menguji pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan Cokelat Klasik Cafe Malang. 

6. Untuk menguji pengaruh pengalaman pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan melalui kepuasan pelanggan Cokelat Klasik Cafe Malang. 

7. Untuk menguji pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan 

melalui kepuasan pelanggan Cokelat Klasik Cafe Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan  

refrensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pengalaman 
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pelanggan dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

pelanggan. 

2. Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan maupun 

dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategis Cokelat Klasik Cafe 

Malang terutama mengenai pengalaman pelanggan dan kualitas layanan 

kaitanya dengan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 


