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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan dan 

untuk mempertahankannya berarti meningkatkan kinerja keuangan dan 

meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini menjadi alasan utama bagi 

sebuah perusahaan untuk menarik dan mempertahankan mereka. Dua hal yang 

menjadi pertimbangan utama perusahaan dalam mempertahankan loyalitas 

pelanggan adalah, pertama karena biaya perolehan pelanggan yang baru dalam 

iklim kompetisi yang sedemikian ketat, kedua adalah adanya kenyataan bahwa 

tingkat profitability yang dicapai oleh perusahaan terkait secara langsung dengan 

kemampuan mempertahankan loyalitas pelanggan (Hariyati,  2008:36). 

Pelanggan secara positif mempengaruhi laba perusahaan melalui efek 

pengurangan biaya dan penambahan pendapatan perpelanggan Lawrence (1990). 

Loyalitas akan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan, termasuk 

didalamnya perulangan pembelian dan rekomendasi mengenai merek tersebut 

kepada teman dan kenalan (Lau dan Lee, 1999). 

Loyalitas merupakan besarnya konsumsi dan frekuensi pembelian 

dilakukan oleh seorang konsumen terhadap suatu perusahaan (Wulf, Gaby dan 

Lacobucci, 2001). Mereka berhasil menemukan bahwa kualitas keterhubungan 

yang terdiri dan kepuasan, kepercayaan dan komitmen mempunyai hubungan 

yang positif dengan loyalitas. Pelanggan yang puas dan loyal (setia) merupakan 
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peluang untuk mendapatkan pelanggan baru. Mempertahankan semua pelanggan 

yang ada umumnya akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan pergantian 

pelanggan karena biaya untuk menarik pelanggan baru bisa lima kali lipat dari 

biaya mempertahankan seorang pelanggan yang sudah ada (Kotler, 2000:60). Jadi 

mempertahankan pelanggan sama dengan mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan sehingga akan dapat meningkatkan loyalitas. 

Perusahaan yang mampu mengembangkan dan mempertahankan loyalitas 

konsumen akan memperoleh kesuksesan jangka panjang atas usaha yang 

dilakukan (Saputra, 2011). Pelayanan pelanggan merupakan unsur yang sangat 

penting untuk menumbuhkan kepuasan pelanggan yang mana pada akhimya 

menumbuhkan loyalitas pada pelanggan. Pelayanan diberikan sebagai tindakan 

atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan, tindakan tersebut dapat dilakukan melalui cara langsung melayani 

pelanggan. Tindakan ini dilakukan guna memenuhi keinginan pelanggan dan 

memenuhi suatu produk atau jasa yang pelanggan butuhkan (Kasmir, 2004: 15). 

Menurut Castro dan Armario (1999), loyalitas pelanggan tidak hanya 

meningkatkan nilai dalam bisnis, tetapi juga dapat menarik pelanggan baru Beerli 

(2004). Pada jangka pendek, memperbaiki loyalitas pelanggan akan membawa profit 

pada penjualan. Profit merupakan motif utama konsistensi bisnis, karena dengan 

keuntungan maka roda perputaran bisnis dari variasi produk dan jasa yang ditawarkan 

maupun perluasan pasar yang dilayani (Soeling, 2007). Dalam jangka panjang, 

memperbaiki loyalitas umumnya akan lebih profitabel, yakni pelanggan bersedia 

membayar harga lebih tinggi, penyediaan layanan yang lebih murah dan bersedia 

merekomendasikan ke pelanggan yang baru (“Managing Customer”, 1995). 
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Schermerhorn dalam Usmara (2003:94), berpendapat bahwa pada dasamya 

tujuan dari suatu organisasi bisnis adalah memproduksi barang atau jasa yang 

memuaskan kebutuhan konsumennya. Dengan kata lain perusahaan berusaha 

untuk menciptakan para konsumen yang merasa puas. Memberikan pelayanan 

yang unggul merupakan strategi yang menang karena lebih banyak menghasilkan 

konsumen baru, lebih sedikit kehilangan konsumen, lebih banyak penyekatan dan 

persaingan harga, dan lebih sedikit kesalahan yang membutuhkan kinerja 

pelayanan dan memuaskan kebutuhan konsumen. Pelayanan kualitas 

mempertahankan keyakinan para konsumen dan penting bagi keunggulan 

kompetitif. 

Kepuasan pelanggan merupakan faktor lain yang sangat menentukan 

dalam pemasaran, sebaliknya kekecewaan dalam membenikan layanan dapat 

menjadi kehancuran pada perusahaan di masa mendatang. Sunanto (2015), 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan salah satu rahasia 

keberhasilan suatu bisnis. Pelanggan yang merasa puas akan menimbulkan rasa 

nyaman dan bahagia apabila memakai produk ataujasa tersebut begitupun 

sebaliknya pelanggan yang tidak merasa puas akan menimbulkan rasa kecewa dan 

akan mencari produk atau jasa yang dirniliki perusahaan lain.  

Kepuasan pelanggan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan antara kinerja produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja yang diharapkan. Menurut Kotler dan Keller (2012), Puas 

tidaknya pelanggan diketahui setelah melakukan transaksi, tergantung pada 

kinerja tawaran dalam pemenuhan harapan pelanggan. Jika kinerja berada 
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dibawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, 

pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang 

(Kotler dan Keller, 2012). Apabila kenyataan yang diterima sesuai dengan 

harapan pelanggan, maka pelanggan puas. Oleh karena itu, salah satu tujuan bisnis 

dari perusahaan dapat tercapai, yaitu menciptakan kepuasan kepada pelanggan. 

Akbar (2010) menyatakan bahwa kepuasan merupakan variabel mediasi 

antara layanan pelanggan dengan loyalitas pelanggan sehingga kebanyakan 

pelanggan yang puas akan memberikan loyalitas yang tinggi untuk perusahaan. 

Sedangkan menurut Pfeifer (2005) menyatakan bahwa biaya melayani pelanggan 

yang setia adalah lima atau enam kali lebih kecil dibandingkan pelanggan baru,ini 

menunjukkan betapa pentingnya loyalitas pelanggan bagi perusahaan. Lebih baik 

menjaga pelanggan yang sudah ada, sebelum rnemperoleh pelanggan baru Walsh 

(2005). 

Kumar (2010) menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. Pada penelitian Indrawati (2011) menyatakan 

bahwa kualitas layanan jasa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan pada lembaga pendidikan mental aritmetika di kota Malang. 

Pada penelitian Kusumawati (2013) menyatakan bahwa kualitas layanan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan, citra perusahaan dan 

loyalitas pelanggan pada Hotel Pelangi Malang. 

Pada penelitian Sari (2011) kualitas layanan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. Woro (2013) menemukan bahwa nilai pelanggan dan 

kualitas layanan berpengaruh secara positif terhadap loyalitas pelanggan rnelalui 
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kepuasan pelanggan. Pada penelitian, Rizan (2009) menyatakan bahwa citra 

toko,private brand, dan kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan pada objek supermarket. Milzam (2015) menyatakan bahwa kualitas 

layanan dan store atmosphere memiliki pengaruh yang positif pada kepuasan 

konsumen. 

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan dan loyalitas dipengaruhi oleh beberapa 

variabel yaitu nilai pelanggan, harga, citra toko, store atmosphere dan kualitas 

layanan. Sedangkan dalam penelitian sekarang penulis memilih variabel kualitas 

layanan sebagai variabel bebas mengenai pengaruhnya terhadap kepuasan dan 

loyalitas pelanggan, karena yang dihadapi langsung oleh pelanggan sebelum 

mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan adalah layanan dari perusahaan, 

sehingga apabila pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan maka 

mereka akan kembali lagi kepada perusahaan kita. 

Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu perusahaan 

akan menciptakan kepuasan bagi para pelanggannya. Setelah konsumen merasa 

puas dengan produk atau jasa yang diterimanya, konsumen akan membandingkan 

pelayanan yang diberikan. Apabila konsumen merasa benar-benar puas, mereka 

akan menggunakan jasa tersebut kembali serta merekomendasikan kepada orang 

lain untuk menggunakan jasa treatment sepatu di tempat yang sama. Oleh karena 

itu perusahaan harus memulai memikirkan pentingnya pelayanan secara lebih 

matang melalui kualitas pelayanan, karena kini semakin disadari bahwa pelayanan 

merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan memenangkan 
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persaingan, Tjiptono dalam Ahmad (2015). Apabila produsen berhasil dalam 

memberikan kesan yang baik terutama kesan pertama kali saat bertemu maka akan 

memberikan pandangan yang positif bagi pelanggan. Kualitas layananpun 

memiliki beberapa macam dimana antara pelanggan satu dengan pelanggan yang 

lain tidak memiliki harapan yang sama. 

Fenomena yang muncul dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan 

kurang maksimal hal ini dibuktikan dengan kurang bersihnya hasil pencucian 

sepatu dan terjadi keterlamabatan dalam penyelesaian pencucian sepatu. 

Berdasarkan survey awal pelanggan merasa kecewa karena hasil pencucian sepatu 

nya terjadi kerusakan pada kulit sepatu pelanggan, serta daya tarik pelanggan 

yang digunakan adalah adanya pickup delivery service.  sepatu dengan ketentuan 

jarak minimum 10km dari tempat pencucian sepatu, hal itu menyebabkan 

pelanggan merasa tidak puas dan  tidak begitu loyal pada jasa laundry Sepatu 

Bersih Malang.  

Sepatu Bersih Malang merupakan sebuah brand penyedia layanan 

premium shoes treatment cukup populer di kota Malang. Pemilihan konsumen 

Sepatu Bersih Malang menjadi obyek penelitian dikarenakan berbagai alasan. 

Salah satunya adalah jasa Sepatu Bersih Malang menawarkan konsep perawatan 

sepatu yang diunggulkan sebagai daya tarik konsumen. Kualitas layanan yang 

diberikan hampir sama dengan penyedia layanan premium treatment shoes sepatu 

pesaing tetapi Sepatu Bersih sangat mengunggulkan pelayanan karena pelayanan 

yang diberikan adalah layanan premium treatment shoes tetapi kualitas layanan 

karyawan terhadap pelanggannya masih kurang memuaskan. 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel kualitas layanan, 

kepuasan dan loyalitas pelanggan sebagai variabel penelitian hal ini dikarenakan 

dalam penyedia layanan premium treatment shoes yang melandasi pelanggan agar 

bisa tertarik untuk berkunjung kembali ke Sepatu Bersih Malang ini memiliki 

kualitas layanan premium. Dengan memiliki kualitas layanan premium maka 

dapat menumbuhkan kepuasan bagi pelanggan. Dari latar belakang dan 

permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan” (Studi Pada Pelanggan Sepatu Bersih 

Malang). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana loyalitas, kepuasan pelanggan, dan kualitas layanan pelanggan 

Sepatu Bersih Malang? 

2. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Sepatu 

Bersih Malang? 

3. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Sepatu 

Bersih Malang? 

4. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Sepatu Bersih Malang? 
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5. Apakah kepuasan pelanggan memediasi secara langsung atau tidak antara 

pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan Sepatu Bersih 

Malang. 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan dalam penelitian ini agar penelitian fokus 

pada permasalahan yang dibahas, maka peneliti melakukan batasan masalah yaitu 

kualitas layanan, kepuasan dan loyalitas pelanggan pada Sepatu Bersih Malang. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan kualitas layanan, kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelanggan Sepatu Bersih Malang 

2. Untuk menguji pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan 

pelanggan Sepatu Bersih Malang 

3. Untuk menguji pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan 

Sepatu Bersih Malang 

4. Untuk menguji pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan Sepatu Bersih Malang. 

5. Untuk menguji kepuasan pelanggan dalam memediasi secara langsung 

atau tidak antara kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan Sepatu 

Bersih Malang. 
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Digunakan sebagai penentu strategi kedepannya sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan yang berhubungan 

dengan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan. 

2. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan berguna sebagai kontribusi pemikiran yang berkaitan 

dengan pernasaran terutama dalam pembahasan tentang kualitas 

pelayanan serta berguna bagi akademisi yang ingin menganalisis 

pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan. 


