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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Malang merupakan salah satu kota menarik di Indonesia yang  

memiliki banyak potensi, antara lain adalah potensi pariwisata. Kota 

Malang dikenal dengan potensi pendidikan, kebudayaan, seni, dan juga 

pesona kulinernya. Hal ini terbukti dengan banyaknya wisawatan lokal 

maupun wisatawan asing yang datang untuk berwisata dan menikmati 

Kota Malang. Sehingga dari tahun ke tahun jumlah wisatawan di Kota 

Malang mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari grafik yang 

disampaikan penulis berikut ini: 

 

 Gambar 1.1  

Grafik Jumlah Wisatawan di Kota Malang 

(Periode 2010-2017) 
 

Sumber : Data bps.go.id diolah, 2018  
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Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pengunjung 

wisatawan di kota Malang meningkat secara signifikan. Sehingga, disini 

dikatakan bahwa wisatawan secara tidak langsung loyal dengan wisata 

yang ada di kota Malang. Selain wisata, salah satu citra kebanggan kota 

Malang adalah tentang kuliner. Macam-macam kuliner di Kota Malang 

cukup bervariasi mulai dari aneka jajanan, oleh-oleh khas Malang, dan 

bentuk kuliner lainnya yang merupakan perpaduan seni kuliner dari 

berbagai macam daerah. Saat ini banyak kuliner di Kota Malang yang 

memiliki banyak inovasi dengan harga murah dan terjangkau. Hal ini 

menjadi daya tarik sendiri yang mampu menarik perhatian masyrakat lokal 

maupun non lokal. Berikut ini disajikan data tentang jumlah minat kuliner 

masyarakat yang ada di Kota Malang : 

 

Gambar 1.2.  

Grafik Kuliner Masyarakat di Kota Malang 

(Periode 2011-2017) 

 

  Sumber : Data bps.go.id diolah, 2018 

Dari grafik di atas, menunjukkan adanya perkembangan dari tahun 

2011-2017 tentang minat masyarakat terhadap kuliner di kota Malang. 
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masyarakat dan perlu dipertahankan. Tingkat konsumsi kuliner yang 

berada di Kota Malang sangat besar. Kuliner beraneka ragam dengan 

adanya toko atau warung yang berdiri dan menyajikan berbagai macam 

jenis makanan yang berbeda-beda dan tentunya memiliki inovasi serta 

harga yang murah dan terjangkau. Kota Malang juga dikenal memiliki 

banyak warung yang cukup legendaris dan telah bertahan lama hingga 

puluhan tahun salah satunya adalah Warung Sate Kambing Bang Saleh. 

Warung Sate Kambing Bang Saleh merupakan salah satu warung 

sate kambing yang berada di Kota Malang. Rumah makan ini pertama kali 

didirikan pada tahun 1971 oleh seseorang yang bernama Bang Saleh. Pada 

awal berdirinya hanya mampu menjual 350 tusuk sate dari 1 ekor 

kambing. Dengan berjalannya waktu Warung Sate Kambing Bang Saleh 

mampu menjual kurang lebih 1.500 – 2.500 tusuk sate dari 8 ekor kambing 

setiap harinya. Warung Sate Kambing Bang Saleh terkenal di kalangan 

masyarakat dengan suasana arabnya dan mempunyai masakan siap saji 

yang khas yaitu sate, gule, dan sop kikil (kaki kambing). Warung Sate 

Kambing Bang Saleh telah mempunyai tiga oulet di Kota Malang dan satu 

Outlet di Kabupaten Lumajang dengan total 50 karyawan.  

Semakin berkembangnya bisnis rumah makan di sisi lain akan 

menimbulkan banyak persaingan yang ketat antar pelaku usaha. Para 

pelaku usaha juga berlomba-lomba memberikan kualitas layanan yang 

terbaik kepada para konsumen, pada Warung Sate Kambing Bang Saleh 

dalam operasionalnya sangat menjunjung tinggi kualitas layanan yang 

mereka berikan kepada konsumen. Hal ini dapat dilihat dari pelayan yang 
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menyambut para konsumen yang datang. Kemudian para konsumen akan 

dilayani oleh pelayan yang tanggap dalam melakukan tugasnya. Hal ini 

membuat banyak konsumen tetap yang sudah dikenal oleh para pelayan 

Warung Sate Kambing Bang Saleh. Ketika kosumen tetap datang para 

pelayan Warung Sate Kambing Bang Saleh dituntut untuk hafal makanan 

atau minuman favorit mereka. Ini menjadi salah satu ciri khas pelayanan 

prima yang ditawarkan oleh Warung Sate Kambing Bang Saleh. Sehingga 

dalam menjaga kelangsungan usahanya para pemilik usaha rumah makan 

harus memikirkan strategi yang tepat. Untuk menjaga keberlangsungan 

usahanya pemilik dan karyawan Warung Sate Kambing Bang Saleh perlu 

mempertahankan para pelanggannya agar tidak beralih ke pesaing lainya. 

Persaingan industri rumah makan yang semakin kompetitif 

membuat Warung Sate Bang Saleh menghadapi persaingan agar mampu 

menciptakan loyalitas konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada para konsumen. Loyalitas juga didefinisikan sebagai 

komitmen mendalam untuk membeli ulang atau mengulang pola prefensi 

produk atau layanan di masa yang akan datang, yang menyebabkan 

pembelian berulang merek atau produk yang sama, walaupun ada 

keterlibatan faktor situasional dan upaya-upaya pemasaran yang 

berpotensi menyebabkan perilaku berpindah merek.
1
 

   Kualitas layanan adalah salah satu yang dapat menumbuhkan 

loyalitas konsumen, jika pelayanan yang diberikan semakin baik maka 

konsumen akan semakin loyal atau setia kepada Warung Sate Kambing 

                                                           
1
Blackwell Engel JF dkk,  Perilaku Konsumen, Terjemahan jilid 1, ( Jakarta : Bina Rupa Aksara, 

1995 ), 144. 
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Bang Saleh. Setiap perusahaan pasti akan berusaha memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada konsumennya, dengan harapan para pelanggan akan 

merasa puas sehingga terjadi simbiosis yang menguntungkan antara 

penjual dan pembeli. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap 

loyalitas konsumen adalah kualitas layanan. Kualitas layanan adalah upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas 

layanan yang baik dapat menentukan loyalitas konsumen, yaitu : bukti 

fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (assurance), dan empati (empathy).
2
 

Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha yang baik 

berupa barang maupun pelayanan atau jasa hendaknya memberikan yang 

berkualitas, jangan memberikan yang tidak berkualitas terhadap orang lain.
3
 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 159: 

َََ َحَوَلَكَفََ  َ  َ  َ ََ اَعَفََعن ََهَمََواَستَ َغَفَرَََلَمََوَشاَوَرَهَمَِفَاأَلَمَرَفََإَذاََعَزَمَتَفَ تَ وََكَلََعَلىَللاَََ  ََ  َ َ َ  َ  َ َ  ََ  ََ َ  َ  َ  َ َ َ  ََ  َ َ َ َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ َ َ َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َََ  َ  َ  ََ َ َ  َ  َ َ  
َتوكََليَََ

َ
ََ َإَنَللاَََُيبَامل َ  ََ  َ 
َََ َ  َ  ََ َ  َ  َ  

Artinya:  “Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku 

lemah lembut kepada mereka. Sekira kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-

Nya.” (QS. Ali Imran: 159). 

 

Menurut Ibn Katsir Rahimahullah di dalam tafsir al-Qur’an al-

Karim, sikap lemah lembut yang dimiliki oleh nabi Muhammad Salallahu 

                                                           
2
Tjiptono, Fandy, Strategi Pemasaran, Edisi Kedua (Yogyakarta: Andi Ofset, 2007) 

3
Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, ( Jakarta: IIIT Indonesia, 

2003) 73. 
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Alaihi Wa Salam itu tiada lain disebabkan karena rahmat Allah yang 

dianugrahkan kepadanya, sehingga beliau bersikap lemah lembut terhadap 

mereka. Demikian juga Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa begitulah 

akhlak nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wa Sallam yang diutus Allah. 

Kemudian ayat selanjutnya mengatakan: “Dan jikalau kamu bersikap 

keras dan berhati kasar tentulah mereka akan menjauh darimu”. Artinya 

adalah sekiranya kamu kasar dalam bertutur kata dan berkeras hati dalam 

menghadapi mereka, niscaya mereka bubar darimu dan menjauhimu. 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut apakah konsumen pada Warung Sate Kambing Bang Saleh 

telah terbentuk suatu loyalitas sehingga melakukan pembelian ulang, 

kebiasaan mengonsumsi produk tersebut, merekomendasikan kepada 

orang lain, dan melakukan pembelian yang konsisten. Dengan adanya 

penelitian ini, diharapkan penulis dapat memberi masukan-masukan yang 

harus dievaluasi oleh Warung Sate Kambing Bang Saleh. 

Dapat memiliki dan mempertahankan pelanggan selamanya adalah 

keinginan setiap perusahaan dengan harapan mendapat profitabilitas yang 

berkelanjutan. Konsep loyalitas pelanggan dapat menggunakan kualitas 

layanan sebagai pendorong terjadinya loyalitas. Akan tetapi kualitas 

layanan dalam suatu organisasi tidak dapat menjamin bahwa seorang 

konsumen akan selamanya loyal kepada organisasi tersebut, dan tidak 

menutup kemungkinan akan terjadinya pelanggan beralih kepada pesaing 

lain, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat 

loyalitas pelanggan pada rumah makan yang menjadi objek penelitian ini.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Layanan 

Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Warung Sate Kambing Bang 

Saleh Pusat Kota Malang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah : 

Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

konsumen ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Menguji dan menganalisis pengaruh signifkan kualitas layanan terhadap 

loyalitas konsumen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Peneliti 

Penelitian ini bisa dijadikan dasar atau pembuktian untk melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan kualitas pelayanan dan loyalitas 

konsumen. Penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk melakukan 

penelitian tentang kualitas pelayanan dan loyalitas konsumen. 

2. Manfaat Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran 

dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang manajemen, sebagai 

bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan 

pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen sumber daya 
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manusia dan pengaruhnya kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

konsumen pada sebuah instansi 

3. Manfaat bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan 

pertimbangan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan 

kualitas pelayanan dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Dapat 

dijadikan bahan masukan yang bermanfaat untuk menggambarkan 

dampak dari kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terdiri dari ada 5 bab dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan peneliian serta 

sistematika penulisan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan landasan teori yang nantinya akan 

sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi variabel – 

variabel penelitian dan definisi operasional penentuan 

sampel, jenis, dan sumber data, metode pengumpulan data 

serta metode analisis. 
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 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai deskripsi objek 

penelitian serta analisis data dan pembahasan atas hasil 

pengolahan data. 

 BAB V : PENUTUP  

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan serta sasaran – sasaran yang mungkin 

natinya berguna bagi organisasi maupun ilmu pengetahuan. 


