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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Loyalitas pelanggan menjadi salah satu faktor penting terhadap 

kelangsungan perkembangan perusahaan dan meningkatkan penjualan 

perusahaan. Tanpa adanya loyalitas dalam suatu bisnis, maka keunggulan 

kompetitif yang dimiliki tidak akan sukses (Anggraeni et al, 2016). 

Keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila memiliki pelanggan 

yang loyal yaitu dapat memberikan keuntungan material dan nonmaterial 

kepada perusahaan. Keuntungan material perusahaan memperoleh laba usaha 

dari transaksi yang dilakukan, sedangkan keuntungan nonmaterialnya 

pelanggan yang loyal akan merekomendasikan pembelian dan mengajak 

orang lain untuk melakukan transaksi yang sama (As’ad & Noermijati, 2014) 

Loyalitas pelanggan dapat dijadikan dasar atau patokan dalam 

mengambil kebijakan untuk menambahkan atau mengurangi nilai produk bagi 

konsumen. Dengan loyalitas pelanggan maka memperoleh informasi dari 

konsumen yaitu mengenai kegiatan menafsirkan, memproses, dan menyimpan 

informasi mengenai produk. Pada sisi yang lain loyalitas pelanggan dapat 

menunjukkan seberapa besar dukungan seorang konsumen terhadap produk 

atau jasa yang ditawarkan (Hadiyati, 2010). Terjadinya loyalitas pelanggan 

dapat dikaitkan dengan beberapa faktor seperti citra toko dan promosi, konsep 

citra yang baik dan memberikan promosi akan dapat menciptakan identitas 

yang baik dan akhirnya dapat mengarahkan kepada loyalitas (Tjahjaningsih, 

2013).
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Salah satu faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan untuk 

menciptakan loyalitas pelanggan diantaranya dengan kualitas produk, 

menurut Siregar & Fadillah (2017) kualitas produk dapat menjadi senjata 

utama perusahaan-perusahaan dalam memasarkan produknya. Kualitas yang 

baik yang sesuai dengan harapan, keinginan dan kebutuhan konsumen dapat 

membawa dampak yang baik pula bagi perusahaan tersebut dan dapat 

menjadi senjata yang potensial untuk mengalahkan pesaing. 

Setiap perusahaan berpacu untuk memperbanyak pelanggan serta 

mempertahankan kualitas produk untuk menciptakan keunggulan-keunggulan 

dari para pesaingnya. Dengan adanya persaingan ini mendorong setiap pelaku 

usaha untuk mampu bersaing dan bertahan dengan menyediakan produk yang 

memiliki kualitas unggul dibandingkan dengan produk sejenis lainnya, 

sehingga perusahaan dituntut untuk terus melakukan perbaikan atas kualitas 

produknya. Dengan  menciptakan produk dengan kualitas yang mempunyai 

ciri tersendiri sehingga dapat menarik perhatiaan konsumen serta 

mempertahankan pelanggan untuk terus tetap loyal (Iriyanti dkk, 2016). 

Seorang pelanggan yang loyal biasanya dikarenakan adanya pengalaman 

melakukan pembelian terhadap suatu produk yang dikonsumsi atau 

digunakan. Kualitas produk memiliki peran penting dalam mempengaruhi 

pelanggan untuk loyal terhadap produk yang ditawarkan perusahaan 

(Anggraeni dkk, 2016) 

Selain kualitas produk, yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan 

dalam bersaing, terutama usaha dalam bidang kuliner yaitu kebijakan 
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penetapan harga. Harga merupakan faktor penting dalam penjualan karena 

banyak perusahaan bangkrut karena mematok harga tidak layak. Harga yang 

ditetapkan harus sesuai dengan perekonomian konsumen, agar konsumen 

dapat membeli barang tersebut. Karena harga suatu produk mempengaruhi 

persepsi konsumen mengenai produk tersebut (Situmeang, 2017).  

Penetapan harga yang tepat harus sesuai dengan pangsa pasar. Karena 

dalam menetapkan harga jual suatu produk harus sesuai dengan kebutuhan 

pelanggannya, jika sesuai dengan selera mereka maka hal inilah yang menjadi 

tolak ukur apakah pelanggan kita bisa loyal (Winata & Fiqri, 2017). Jika 

harga yang telah di tetapkan tidak terlalu mahal ataupun tidak terlalu murah 

maka pelanggan dapat mengambil kesimpulan bahwa harga tersebut telah 

layak. Sehingga harga menjadi faktor penentu dalam permintaan pasar, jika 

konsumen cocok dengan harga dan kualitas yang ditawarkan maka akan 

tercipta loyalitas di benak pelanggan (Siregar & Fadillah, 2017). 

Perkembangan bisnis kuliner di Kota Malang semakin berkembang 

pesat. Menurut asosiasi pengusaha kafe dan restoran Indonesia (Apkrindo) 

Malang sepanjang tahun 2015 lalu mencatat, untuk pertumbuhan cafe dan 

restoran naik 30 persen daripada tahun 2014 (radarmalang.id, 2017). Dan 

pada kuartal pertama 2016, pertumbuhan cafe terus meningkat mencapai 100 

persen bila dibanding tahun sebelumnyadan akan terus meningkat untuk 

tahun selanjutnya (radarmalang.id, 2017). 

Data tersebut menunjukkan cukup banyak kalangan yang memiliki 

usaha pada bidang cafe. Cukup banyaknya kalangan yang memiliki usaha 
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cafe dapat membuat kondisi persaingan menjadi ketat, sehingga membuat 

sebuah cafe harus mampu memprioritaskan produk dan harga dengan 

memberikan makanan dan minuman yang berkualitas, mempunyai ciri khas 

tersendiri, dan variasi produk yang berbeda dengan para pesaingnya dengan 

memberikan harga yang layak dan sesuai untuk menarik calon pelanggan dan 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada sehingga cafe dapat bertahan, 

bersaing, dan menguasai pasar. Karena gaya hidup masyarakat sekarang 

mulai berubah, kebiasaan nongkrong telah menjadi suatu trend dan gaya 

hidup. Sehingga menuntut pemilik bisnis kuliner/cafe untuk menyesuaikan 

harga, dan kualitas produk sesuai dengan harapan pelanggan sehingga para 

pelanggan tidak beralih ke cafe yang baru atau para pesaingnya sejenisnya. 

Warunk Upnormal adalah cafe yang menghadirkan makanan lokal 

namun citarasa cafe dan menawarkan konsep kekinian. Warunk Upnormal 

menyajikan makanan, minuman berkualitas dan harga yang pas untuk para 

kalangan anak muda hingga dewasa sehingga Warunk Upnormal cocok untuk 

mahasiswa ataupun masyarakat yang sedang menikmati waktunya untuk 

bersantai atau sekedar mengobrol dan juga warunk upnormal merupakan 

pelopor olahan mie instan kekinian yaitu menu yang disajikan dengan 

berbagai topping dan bermacam rasa. Kehadiran Warunk Upnormal ini 

berbeda dengan warung kopi indomie pada umumnya, di Warunk Upnormal 

pelanggan diberikan produk yang berkualitas setara dengan cafe namun harga 

tetap murah dan terjangkau (Perbawasari & Dida, 2017) 
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Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan 

diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada fenomena tersebut 

untuk menguji variabel yang ada. Pengaruh Kualitas Produk dan Harga 

Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Pelanggan Cafe Warunk 

Upnormal Malang) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

diambil rumusan masalahnya adalah : 

1. Apakah kualitas produk dan harga berpengaruh secara simultan terhadap 

loyalitas pelanggan Cafe Warunk Upnormal Malang ? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Cafe 

Warunk Upnormal Malang ? 

3. Apakah harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Cafe Warunk 

Upnormal Malang ? 

4. Bagaimana persepsi pelanggan tentang kualitas produk, harga dan 

loyalitas pelanggan pada  Cafe Warunk Upnormal Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat dirumuskan tujuan 

penelitian yang ingin dicapai yaitu : 

1. Untuk menguji pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan 

terhadap loyalitas pelanggan Cafe Warunk Upnormal Malang 

2. Untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

pada Café Warunk Upnormal Malang  
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3. Untuk menguji pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan pada Cafe 

Warunk Upnormal Malang 

4. Untuk mendeskripsikan kualitas produk, harga dan loyalitas pelanggan 

pada Cafe Warunk Upnormal Malang 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberikan 

manfaat secara : 

1. Teoritis 

Penilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam ilmu pengetahuan, teori dan konsep ilmu ekonomi terutama yang 

terfokus pada loyalitas pelanggan. 

2. Praktis 

a. Bagi peneliti, sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk lebih 

menambah wawasan pada perilaku konsumen khususnya pada faktor-

faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan 

b. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan 

informasi lebih pada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen 

dalam membentuk loyalitas pelanggan. 

 


