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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kondisi persaingan yang semakin kompetitif sekarang ini, setiap 

perusahaan dituntut untuk semakin memperbaiki pelayanan dan kualitasnya 

agar tetap bersaing di kancah persaingan usaha. Setiap perusahaan haruslah 

jeli dalam menilai keunggulan dan kelemahan yang dimilikinya dimana 

keunggulan yang dimiliki harus dapat dipertahankan dan dikembangkan, 

sedangkan yang menjadi kelemahan perusahaan tersebut harus dapat 

dikurangi dan diperbaiki. 

Kepuasan pelanggan adalah hal yang harus diutamakan untuk 

menghadapi persaingan. Bagaimana kepuasan pelanggan agar dapat 

dipertahankan, maka pihak perusahaan harus menjaga dan meningkatkan 

kualitas jasa/pelayanan untuk membuat pelanggan merasa puas dan akan 

kembali melakukan pembelian ulang. Dalam pemasaran dikenal bahwa 

setelah pelanggan melakukan pembelian, ada proses yang dinamakan 

tingkah laku pasca pembelian yang didasarkan pada rasa puas dan tidak 

puas terhadap hasil produk yang dibeli. Rasa puas dan tidak puas pelanggan 

biasanya terletak pada hubungan antara harapan pelanggan dengan prestasi 

yang diterima dari produk atau jasa. Bila produk atau jasa tidak memenuhi 

harapan pelanggan, pelanggan akan merasa tidak puas, sehingga di masa 

yang akan datang pelanggan tidak akan melakukan pembelian ulang, bahkan 

sebaliknya jika pelanggan merasa puas dengan hasil produk yang dibeli 
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kemungkinan besar mereka akan melakukan pembelian ulang dengan 

jumlah yang lebih banyak. 

Kualitas layanan sendiri merupakan pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi 

harapan pelanggan (Tjiptono, 2005).  Kualitas layanan merupakan tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain, terdapat dua faktor 

utama yang mempengaruhi kualitas layanan yakni pelayanan yang 

diharapkan dan pelayanan yang dipersepsikan. Implikasinya, baik buruknya 

kualitas layanan tergantung pada kemampuan penyedia jasa memenuhi 

harapan pelanggannya. 

Kualitas pelayanan memiliki beberapa dimensi atau unsur kualitas 

pelayanan. Unsur-unsur kualitas pelayanan merupakan hasil temuan 

penelitian dari teori kualitas pelayanan. Menurut Parasuraman et al. (1988) 

dimensi Servqual (kualitas layanan) ini dibuat untuk mengukur kualitas 

pelayanan dengan menggunakan suatu kuisioner. Teknik Servqual dapat 

mengetahui seberapa besar jarak harapan pelanggan dengan ekspektasi 

pelanggan terhadap pelayanan yang diterima. Servqual memiliki 5 (lima) 

dimensi yaitu tangible (bukti fisik), reliability (keandalan), responsivenes 

(daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). 

Salah satu faktor yang menetukan tingkat keberhasilan perusahaan 

dalam hal kualitas pelayanan adalah kemampuan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan yang unggul kepada para pelanggannya. 
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Keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang bermutu 

sangat diperlukan karena dengan kualitas pelayanan suatu produk atau jasa 

memiliki hal penting bagi strategi perusahaan untuk mempertahankan diri 

dan mencapai kesuksesan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat 

saat ini. 

Konsumen dalam melakukan pembelian melakukan evaluasi terhadap 

jasa tersebut antara yang diinginkan dengan kinerja yang dirasakan (kualitas 

pelayanan keseluruhan). Hal ini, kemudian menghasilkan suatu sikap berupa 

kepuasan setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapan, 

sikap puas atau tidak puas ini mempengaruhi minat membeli kembali. Minat 

membeli akhirnya akan mempengaruhi output berupa keputusan membeli 

kembali produk tersebut. Persepsi kualitas pelayanan yang tinggi berarti 

konsumen merasa harapannya terpenuhi sehingga mempunyai persepsi yang 

positif terhadap jasa tersebut. 

Akhir-akhir ini, persaingan penjual sepatu di kota Malang semakin 

hari semakin ketat, karena toko-toko yang menjual sepatu semakin banyak, 

tidak hanya terpusat di Mall besar, tetapi juga berada di seluruh kota 

Malang, Toko sepatu berkelas, seperti Sport Station, Nike, Converese, Vans, 

Aneka Sport dan lain-lain. Di sisi lain, semakin banyaknya pilihan (merek 

dan tempat penjualan) sepatu di kota Malang ini, berarti merupakan suatu 

keuntungan bagi konsumen dalam memilih sepatu yang akan dibeli. 

Sedangkan bagi pelaku usaha, jika produknya masih ingin tetap dibeli 

konsumen, pelaku bisnis harus pandai-pandai beradaptasi dengan kebutuhan 
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konsumen serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para 

konsumennya. Salah satunya adalah Aneka Sport Malang merupakan 

perusahaan yang memberikan pelayanan kepada calon pelanggan dan 

masyarakat dalam penyediaan jasa yang berhubungan dengan penjualan 

sepatu di kota Malang. 

Aneka Sport merupakan sebuah toko yang fokus menjual sepatu yang 

berada di Malang. Aneka Sport menjual berbagai macam sepatu olahraga 

seperti nike, converse, vans, adidas dan lain-lain. Dengan adanya Toko 

Aneka Sport para pemuda bisa dimanjakan dengan berbagai jenis sepatu 

yang ditawarkan. Aneka Sport merupakan sebuah jenis usaha toko sepatu 

yang mempunyai 3 (tiga) tempat dan pusatnya berada di jalan Kalpataru No. 

115 A Malang. 

Tabel 1.1. Data Penjualan Toko Aneka Sport Malang Tahun 2016 

Bulan Total Penjualan Perubahan 

Januari 1.450 unit  

Februari 1.584 unit 134 unit 

Maret 1.752 unit 168 unit 

April 1.664 unit -88 unit 

Mei 2.030 unit 366 unit 

Juni 1.947 unit -83 unit 

Juli 2.465 unit 518 unit 

Agustus 2.176 unit -280 unit 

September 2.021 unit -158 unit 

Oktober 1.902 unit -119 unit 

November 2.108 unit 206 unit 

Desember 2.013 unit -95 unit 

Sumber: Aneka Sport Malang 

 

Tabel penjualan di atas menjelaskan bahwa tingkat penjualan Toko 

Aneka Sport pada periode Januari 2016 sampai Desember 2016 memiliki 

rata-rata tingkat penjualan yang tidak stabil atau mengalami fluktuasi tiap 
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bulannya. Pada bulan februari, maret, mei, juli, dan november peningkatan 

penjualan yang cukup stabil. pada bulan april, juni, agustus, September, 

oktober dan desember mengalami penurunan. Dengan kata lain dalam akhir 

tahun 2016 cenderung mengalami penurunan. Kondisi yang terjadi pada 

Toko Aneka Sport Malang disebabkan karena semakin banyaknya Toko 

sepatu bermunculan serta kurangnya pelayanan yang berkualitas pada 

pelanggan. 

Berdasarkan hasil pra survey kepada 30 konsumen Toko Aneka Sport 

Malang dengan memberikan pertanyaan terbuka mengenai persepsi 

konsumen terhadap kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, 

keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Pertanyaan diberikan kepada 

konsumen yang berada di dalam ataupun berada diluar Toko Aneka Sport 

Malang yang melakukan transaksi pembelian. Hasil pra survey 

menunjukkan sebagian besar responden (25 orang) memiliki persepsi yang 

tidak baik terhadap kualitas pelayanan Toko Aneka Sport Malang untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.2. Daftar Keluhan pada Toko Aneka Sport Malang 2016 

No. Aspek Keluhan 

kualitas pelayanan 

Keluhan Konsumen Presentase 

1 Bukti fisik a. Di salah satu bagian toko 

terjadi kebocoran saat 

musim hujan. 

b. Tidak tersedianya toilet. 

c. Lahan Parkir kurang luas. 

25% 

2 Keandalan a. Pelayanan sering salah 

dalam menjelaskan model 

dan harga sepatu. 

15% 
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No. Aspek Keluhan 

kualitas pelayanan 

Keluhan Konsumen Presentase 

3 Daya tanggap a. Pelayan kurang tanggap 

dalam melayani 

pelanggan. Apabila 

pelanggan menanyakan 

tentang harga dan size 

sepatu pelayan sering 

mengabaikan dan 

melayani pelanggan yg 

lain. 

20% 

4 Jaminan a. Pelayan kurang tenang 

dalam melayani 

pelanggan. Sehingga 

terlihat tidak tertib dalam 

melayani pelanggan.  

17% 

5 Empati a. Pelayan tidak meminta 

maaf apabila salah dalam 

memberikan harga dan 

size sepatu 

23% 

Sumber: Pra Survey (data diolah) 

 

Data tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa kurang optimalnya aspek 

kualitas layanan dari Toko Aneka Sport Malang. Semua faktor-faktor dalam 

kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan seperti bukti 

fisik, Tanggapan, keandalan, jaminan dan empati pada Toko Aneka Sport 

Malang masih belum dapat menciptakan kepuasan bagi pelanggannya secara 

optimal, sehingga perlu dievaluasi kembali beserta seberapa besar 

pengaruhnya terhadap para pelanggan. Menyadari peran penting konsumen 

dan pengaruh kepuasan konsumen terhadap keuntungan, perusahaan 

berupaya mencari cara yang dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Hal 

ini juga disadari oleh Toko Aneka Sport Malang yang dituntut secara terus-

menerus untuk kian meningkatkan kualitas layanan agar dapat 

meningkatkan jumlah pelanggan. 
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Adapun bukti empiris yang mendukung penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Bari dan Satrio (2014) yang hasilnya bahwa 

kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, 

jaminan dan empati berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis 

mengajukan penelitian pada Toko Aneka Sport Malang dengan judul 

“Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan pelanggan 

(Studi pada Pelanggan Aneka Sport Malang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

permasalahan yang muncul yang dihadapi jumlah penjualan mengalami 

fluktuasi dalam beberapa bulan dalam tahun 2016. Hal ini dimungkinkan 

terjadi karena banyaknya keluhan pelanggan mengenai kualitas layanan 

yang diterima oleh pelanggan. Kualitas pelayanan yang kurang optimal 

sehingga masih perlu ada pembenahan dalam segi kualitas pelayanan. Serta 

daya tarik pesaing dengan usaha sejenis yang membuat pelanggan bisa 

beralih ke tempat lain. Dari masalah penelitian tersebut, maka dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah dimensi bukti fisik berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan pelanggan pada Toko Aneka Sport Malang ? 
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2. Apakah dimensi keandalan berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan pelanggan pada Toko Aneka Sport Malang ? 

3. Apakah dimensi daya tanggap berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan pelanggan pada Toko Aneka Sport Malang ? 

4. Apakah dimensi jaminan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

pelanggan pada Toko Aneka Sport Malang ? 

5. Apakah dimensi empati berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

pelanggan pada Toko Aneka Sport Malang ? 

6. Apakah dimensi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan 

empati berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pelanggan ? 

7. Diantara dimensi kualitas layanan tersebut, mana yang dominan 

pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan pada Toko Aneka Sport 

Malang ? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, 

maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas, batasan masalah 

dalam penelitian ini tentang Dimensi Kualitas Pelayanan dan Kepuasan 

pelanggan pada Toko Aneka Sport Malang. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 
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1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dimensi bukti fisik secara 

parsial terhadap kepuasan pelanggan pada Toko Aneka Sport Malang. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dimensi keandalan secara 

parsial terhadap kepuasan pelanggan pada Toko Aneka Sport Malang. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dimensi daya tanggap secara 

parsial terhadap kepuasan pelanggan pada Toko Aneka Sport Malang. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel jaminan secara 

parsial terhadap kepuasan pelanggan pada Toko Aneka Sport Malang. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dimensi empati secara 

parsial terhadap kepuasan pelanggan pada Toko Aneka Sport Malang. 

6. Untuk mengetahui pengaruh dimensi bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan dan empati secara simultan terhadap kepuasan 

pelanggan 

7. Untuk menguji dan menganalisis dimensi kualitas layanan yang 

dominan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan pada Toko Aneka 

Sport Malang. 

 

E. Maanfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Toko Aneka Sport  Malang 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah ditempuh perusahaan 

dalam merancang strategi dan mengimpelmentasikan program-program 
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perbaikan kualitas pelayanan yang terus-menerus cenderung dan memperkuat 

kepuasan pelanggan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain 

yang akan meneliti tentang kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan 

dengan tambahan variabel lain. 


