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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Loyalitas pelanggan sangat penting bagi perusahaan, loyalitas sangat 

ditentukan dari kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan itu sendiri, karena pada 

dasarnya kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk/jasa akan 

berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. Apabila pelanggan merasa puas, 

maka dia akan menujukkan besarnya kemungkinan untuk kembali 

membeli/menggunakan produk/jasa yang sama (Lupiyoadi dan Hamdani, 2009). 

Sebuah produk/jasa yang memiliki pelanggan setia akan menarik para pelanggan 

untuk memberi ruang yang lebih besar dibanding dengan jasa yang serupa.  

Pelanggan yang memiliki loyalitas terhadap jasa yang digunakan akan 

bersedia bercerita hal-hal baik (positive word of mount) tentang perusahaan dan 

produknya kepada orang lain, teman dan keluarga yang jauh lebih persuasif 

daripada iklan. Pelanggan yang loyal merupakan aset bagi perusahaan, dan untuk 

mengetahui pelanggan yang loyal perusahaan harus mampu menawarkan produk 

atau jasa yang dapat memenuhi harapan pelanggan serta dapat memuaskan 

pelanggannya. Apabila pelanggan melakukan pembelian atau penggunaan secara 

berulang dan teratur maka pelanggan tersebut adalah pelanggan yang loyal. 

Loyalitas dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang mendalam untuk 

melakukan pembelian ulang produk atau jasa yang menjadi preferensinya secara 

konsisten pada masa yang akan datang dengan cara membeli ulang merek yang 
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sama meskipun ada pengaruh situasional dan usaha pemasaran yang dapat 

menimbulkan perilaku peralihan. Pembicaraan tentang konsistensi perilaku ini 

membutuhkan pemahaman tentang prinsip-prinsip pembelajaran konsumen dan 

loyalitas merupakan konsep yang saling berhubungan. 

Peran manajemen pemasaran bukan lagi hanya membuat strategi untuk 

mendapatkan pelanggan melainkan menjadikan pelanggan tersebut puas terhadap 

jasa yang ditawarkan sehingga bersikap loyal. Hal tersebut dikarenakan salah satu 

perilaku pelanggan yang puas akan merekomendasikan produk kepada orang lain 

(Griffin, 2007). Maka dari itu kepuasan pelanggan akan menjadi aset yang sangat 

berharga bagi perusahaan. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci untuk 

menciptakan loyalitas pelanggan, karena pelanggan yang puas maka pelanggan 

akan cenderung loyal (Aryani D dan Rosinta F, 2010), dalam hal ini loyalitas 

pelanggan pada Taman Rekreasi Sengkaling Malang 

Taman Rekreasi Sengkaling terletak di  Jl. Raya Mulyoagung No. 

188, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, atau berjarak sekitar10 km dari 

pusat Kota Malang. Taman Rekreasi Sengkaling Malang adalah tempat 

wisata keluarga, sesuai dengan slogannya Wisata Air Impian Keluarga, dan 

menyediakan berbagai macam wahana permainan demi memanjakan 

pengunjung, di antaranya adalah taman bermain, wahana permainan di darat 

dan air, gedung serbaguna, dan kolam pemandian. Taman Rekreasi 

Sengkaling dibuka setiap hari, dengan jam operasional mulai pukul 06.00 

hingga pukul 17.00 WIB, hal ini dimaksudkan untuk memberi 
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keleluasaan kepada masyarakat yang akan melakukan rekreasi sekaligus 

bersantai bersama  keluarga. 

Tjiptono (2004), menguraikan bahwa terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi 

kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayanan. Sebagai perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pelayanan jasa, maka kualitas pelayanan haruslah diutamakan. 

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah kepuasan 

pelanggan. Loyalitas pelanggan di Taman Rekreasi Sengkaling Malang tentu tidak 

lepas dari persaingan bisnis yang semakin ketat. Obyek wisata di Malang terus 

bermunculan dan berpotensi menjadi pesaing baru bagi Taman Rekreasi 

Sengkaling. Manajemen Taman Rekreasi Sengkaling Malang melakukan 

pengembangan wahana dan pelayanan yang bertujuan untuk menciptakan 

pengalaman mengesankan dan mendalam bagi pelanggan selama menikmati 

fasilitas Taman Rekreasi Sengkaling Malang, dengan demikian maka loyalitas 

pelanggan akan meningkat. 

Dengan latar belakang diatas penelitian ini mengambil judul “Analisis 

Dimensi Loyalitas Pelanggan Studi Pada Pelanggan Obyek Wisata Taman 

Rekreasi Sengkaling” yang bertujuan untuk menguji Loyalitas pelanggan pada 

pelanggan obyek Wisata Taman Rekreasi Sengkaling. Dengan alasan loyalitas 

pelanggan merupakan hal yang penting bagi perusahaan dan manajemen Taman 

Rekreasi Sengkaling perlu mengetahui tingkat loyalitas pelanggan untuk 

menentukan kebijakkan atau keputusan selanjutnya. Oleh karena itu, dengan 

adanya hubungan antara variabel-variabel biaya peralihan, kepuasan, rasa suka, 
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komitmen maka perlu dilakukan analisis terhadap pengaruh loyalitas pela 

pelanggan obyek Wisata Taman Rekreasi Sengkaling.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang diatas maka dapat 

diambil rumusan masalah yaitu Bagaimana dimensi loyalitas  pelanggan pada 

pengunjung  Obyek Wisata Taman Rekreasi Sengkaling? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka diperoleh tujuan peneltian yaitu 

untuk mendiskripsikan loyalitas pelanggan pada pengunjung  obyek Wisata 

Taman Rekreasi Sengkaling 

D.Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian yaitu : 

1. Bagi Perusahaan  

Memberikan informasi dan masukan kepada perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan dalam  membuat keputusan mengenai strategi pemasaran 

dan peningkatan kualitas pelayanan untuk mendapatkan kepuasan 

pelanggan, agar pelanggan loayal terhadap perusahaan. Selain itu dapat 

memberikan saran dan masukan sebagai bahan untuk meningkatkan 

kualitas pelanggan dengan memperbaki berbagai aspek yang kurang yang 

tentunya perlu analisa lebih jauh yang di lakukan oleh perusahaan.  

2. Bagi Akademisi  

Bagi akademisi penelitian ini memberikan tambahan referensi guna 

penelitian selanjutnya mengenai analisis loyalitas pelanggan studi pada 
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pelanggan obyek Wisata Taman Rekreasi Sengkaling. Disamping itu dapat 

memberikan pengetahuan bagi akademisi terkait pentingnya loyalitas 

pelanggan untuk kelngsungan hidup perusahaan. 
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