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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat mencapai 

sukses dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan 

dan mempertahankan pelanggan. Agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap 

perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa 

yang diinginkan pelanggan dengan harga yang pantas dan memiliki kualitas 

yang baik. Dengan demikian, setiap perusahaan harus mampu memahami apa 

yang menunjang kemajuan kelangsungan hidupnya tersebut. Perusahaan 

dapat bertahan di tengah persaingan bisnis bergantung pada kemampuan 

mereka dalam memnuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya, karena 

pelanggan adalah sumber pemasukan utama bagi suatu perusahaan.  

Banyaknya kebutuhan dan persaingan pasar membuat pelanggan 

memiliki selera yang semakin beragam, perusahaan dituntut untuk selalu 

meningkatkan inovasi dan peka terhadap perubahan dan keinginan pasar, 

sehingga perusahaan mampu memberikan derajat kepuasan yang memenuhi 

harapan pada pelanggan atau pelanggan. Dilain sisi perusahaan harus dapat 

mengantisipasi ancaman yang timbul dari para pesaing. Perusahaan harus 

memiliki kemampuan dalam mempertahankan pelanggan dengan 

menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Salah satu 

faktor yang membuat pelanggan memiliki keinginan untuk membeli produk 
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adalah kualitas atau nilai dari produk. Perusahaan harus terus meningkatkan 

dan mempertahankan kualits produk agar dapat menciptakan derajat loyalitas 

yang tinggi dari pelanggan. Beberapa dimensi yang digunakan untuk 

mengevaluasi kualitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan meliputi 

kehandalan, fitur, kinerja, daya tahan maupun citra dan reputasi (Yusuf, 

2010). Salah satu penyebab yang mempengaruhi turunnya pangsa pasar yaitu 

menurunnya minat pembeli, kualitas barang yang kurang efektif dapat 

mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk, karena produk yang 

ditawarkan belum bisa dipercayai oleh pelanggan. 

Masyarakat kini mulai berpikir selektif dan smart dalam memilih suatu  

produk, sehingga mereka akan mendapatkan kegunaan atau manfaat yang 

mereka cari dari sebuah produk. Bahkan, terkadang mereka tidak ragu untuk 

mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan produk yang berkualitas. 

Kepuasan pelanggan akan timbul jika keinginan untuk meiliki produk yang 

bermanfaat bagi dirinya sesuai dengan harapanya terpenuhi. Kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan setelah membandingkan antara 

apa yang dia terima dan harapannya. Seorang pelanggan, jika merasa puas 

dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar 

kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama (Umar, 

2005:65). 

Memuaskan kebutuhan pelanggan adalah keinginan setiap perusahaan. 

Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan 

kebutuhan pelanggan dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. 
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Pelanggan yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk 

membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan 

yang sama muncul kembali dikemudian hari. Hal ini berarti kepuasan 

merupakan faktor kunci bagi pelanggan dalam melakukan pembelian ulang 

yang merupakan porsi terbesar dari volum penjualan perusahaan. Pembelian 

ulang secara terus-menerus yang berlangsung dalam periode waktu tertentu 

merupakan sebuah indikator dari sifat loyalitas (Kotler dan Kevin Keller, 

2007). 

Secara umum dapat dikatakan bahwa loyalitas adalah salah satu cara 

dimana pelanggan mengekspresikan kepuasannya atas performa produk atau 

jasa yang diterimanya. Loyalitas merupakan sikap (attitudes) dan perilaku 

(behaviour), seperti pengulangan berlangganan dan membeli, dan 

merekomendasikan secara positif, sehingga mempengaruhi pelanggan 

sesungguhnya dan pelanggan potensial. Upaya menciptakan dan memelihara 

loyalitas tersebut akan berpengaruh positif pada perusahaan karena 

perusahaan akan mendapatkan sebagian sumber dana dari pelanggan. 

(Budiman, 2006). 

Loyalitas merek atau komitmen pelanggan merupakan hasil dari 

kepercayaan pelanggan terhadap merek (trust in brand). Kepercayaan merek 

ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu; brand predictability, brand liking, 

brand competence, brand reputation, dan trust in the company. Hal tersebut 

karena loyalitas telah menunjukan niat dan kesediaan perusahaan untuk 
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menjaga atau mengelola kualitas hubungan yang baik dengan pelanggan. 

(Zaltman dan Desphande, 2002). 

Dalam loyalitas pelanggan, tindakan berulang terhadap merek tersebut 

dipengaruhi oleh loyalitas pelanggan terhadap merek. Loyalitas terhadap 

merek melibatkan fungsi dari proses-proses psikologis yang menunjukkan 

ketika pelanggan loyal terhadap merek-merek tertentu, pelanggan secara aktif 

akan memilih merek, terlibat dengan merek dan mengembangkan sikap 

positif terhadap merek. Loyalitas akan menyebabkan munculnya komitmen 

terhadap merek, yaitu kedekatan emosional dan psikologis dari seorang 

pelanggan terhadap merek suatu produk (Manurung, 2009). 

Untuk memahami loyalitas pelanggan atau pelanggan, maka digunakan  

pertimbangan pendekatan-pendekatan dalam mengukurnya. Suatu  

pertimbangan atas beberapa pengukuran yang tepat akan memberikan  

tambahan wawasan kepada para pelanggan, dengan kata lain memberikan  

suatu alat yang praktis dalam menggunakan konsep tersebut mengkaitkannya  

pada profitabilitas. Loyalitas pelanggan diperlukan untuk memberikan  

jaminan bahwa produk yang ditawarkan dapat diterima oleh pelanggan serta 

melalui analisis loyalitas pelanggan perusahaan dapat menentukan kebijakan  

terkait dengan produk yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Salah satu  

pendekatanya digunakan untuk mempertimbangkan perilaku aktual 

didasarkan  pada bangunan loyalitas yang terdiri biaya-biaya peralihan, 

kepuasan, rasa  suka, dan komitmen (Aaker 1997:63). 
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 Kondisi perkembangan usaha makanan siap saji yang terjadi di Kota  

Malang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, hal  

tersebut didukung adanya peluang pasar yang sangat terbuka lebar. Peluang  

pasar tersebut diikuti dengan banyaknya pemilik usaha yang membuka  

usahanya, termasuk salah satunya adalah Burger Buto. Namun demikian  

dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dengan adanya persaingan  

terutama dari perusahaan-perusahaan sejenis.  

Tabel 1.1 

Nama Pesaing Burger Buto di Kota Malang 

No Nama Pesaing 

1 Mc Donald 

2 Burger Bundder 

3 Burger King 

4 Berger Shot 

Sumber: Hasil Survey Peneliti 

 

Berdasarkan tabel 1,1 maka dapat diketahui bahwa dalam menjalankan  

usahanya pemilik usaha Burger Buto harus mampu bersaing dengan empat 

perusahaan tersebut, apabila ingin tetap secara eksis dalam menjalankan  

usahanya dan mampu memberikan dukungan atas upaya untuk menciptakan  

loyalitas pelanggan atas produk yang ditawarkan. Sebagai pengusaha burger 

yang merupakan makanan bergaya western namun dengan mengusung nama 

daerah, yaitu “Burger Buto” karena karakteristik ukurannya yang besar dan 

warnanya yang hujau, Burger Buto mampu bersaing dengan pengusaha lain 

baik yang sudah berskala internasional seperti McDonald dan Burger King 

maupun pengusaha lokal lain. Hal ini ditunjukkan dengan hasil atau jumlah 

penjualan yang dihasilkan pada tiga bulan terakhir, yang mengalami 
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peningkatan setiap bulannya. Kondisi tersebut  mengindikasikan adanya 

kemampuan perusahaan untuk bersaing dalam  menjalankan usahanya. 

Fenomena Burger Buto yang mampu bersaing dengan Burger lainnya ini 

sangat menarik untuk diteliti untuk mengetahui pelayanan Burger Buto yang 

dapat menimbulkan loyalitas pelanggan yang dapat membuatnya mampu 

bersaing dengan pesainnya. Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, 

diketahui bahwa Burger Buto memiliki keunikan mulai dari segi tata ruang, 

keunikan menu dan harga produk yang terjangkau. Dari segi tata ruang, 

burger buto memanfaatkan alamatnya yang berada di Jalan Sarangan 27 yang 

kemudian memberi plang nama Kedai 27 ini bertepatan di pertigaan jalan, 

sehingga memudahkan pelanggan dalam menemukan tempat Burger Buto. 

Kemudian tata ruang yang memiliki gaya western ini membawa nuansa 

kolonial dari tampilan luar bangunan dan perabotan dengan nuansa kayu 

memberikan kesan harmonis dan cocok untuk kongkow sehingga banyak 

pelanggan yang merupakan keluarga, kumpulan mahasiswa hingga 

kelompok-kelompok pegawai atau masyarakat yang sudah bekerja. Hal ini 

menunjukkan bahwa suasana dalam kedai sangan cozy dan cocok untuk 

berkelompok.  Suasana yang nyaman untuk dinikmati secara bersamaan ini 

didukung dengan menu unik yang disediakan, yaitu menu yang tersedia dapat 

dinikmati secara bersamaan karena ukurannya yang jumbo dan tidak akan 

mungkin dihabiskan sendirian. Kemudian didukung juga dengan harga yang 

terjangkau yang membuatnya menjadi pilihan banyak pelanggan. Untuk menu 

andalan seperti Buto Ijo dan Buto Ijo Telor hanya dibanderol 27.000 dan 
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35.000 dimana bisa dinikmati oleh 4 hingga 5 orang, hal ini sangat terjangkau 

untuk sekelompok mahasiswa maupun pelanggan lainnya yang ingin 

menikmati beberapa menu secara bersamaan karena harganya menjadi sangat 

terjangkau. Dengan beberapa alasan tersebut, pelanggan Burger Buto 

merasakan kepuasan setelah membeli produk dan kemudian menjadi loyal. 

Seiring dengan loyalitas pelanggan, maka jumlah pelanggan pun juga 

semakin bertambah, hal ini menjadi sangat menarik untuk dijadikan 

pembahasan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apa saja yang dapat 

mempengaruhi loyalitas pelanggan di Burger Buto yang notabenenya 

merupakan produk lokal yang mampu bersaing dengan produk internasional.  

Penelitian serupa sebagai penguat pada penelitian yang akan dilakukan 

ini adalah yang telah dilakukan  oleh Lestari & Yulianto (2018) dengan judul 

Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan 

Pelanggan Sebagai Variabel Mediasi (Survei Pada Pelanggan Citra Kendedes 

Cake & Bakery Jl. S. Hatta B3 Kav. A, Kota Malang). Pernyataan yang 

dihasilkan pada penelitian ini adalah bahwa variabel kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dengan koefisien beta 

sebesar 0,700 dengan t hitung sebesar 10,379 dan signifikansi sebesar 0,000 

(p<0,05). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ruksanan (2018) dengan 

judul Pengaruh Kualitas Produk Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Pada Pt. Herbalife Di Cabang Kendari. Pernyataan yang 

dihasilkan dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

secara simultan kualitas produk dan kepuasan Pelanggan berpengaruh 
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signifikan terhadap loyalitas Pelanggan. (2) Secara parsial kualitas produk 

dan kepuasan Pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

Pelanggan. 

 

Gambar 1.1 Kedai 27 Burger Buto 

Burger Buto dijajakan di Kedai 27, Jalan Sarangan 27 Lokokwaru, 

Kota Malang. Burger Buto mendapatkan namanya dari ukuran burger yang 

disajikan memiliki ukuran yang super besar. Alasan pemelihan lokasi tersebut 

adalah dalam kegiatan operasional mampu menjual produk sebanyak 250 

burger/hari. Berdasarkan laporan tiga bulan terakhir menunjukan bahwa 

peningkatan pengunjung mencapai 4887 pengunjung yang sebagian besar 

pengunjung adalah pengunjung yang menjadi pelanggan artinya selalu 

membeli produk burger buto. Adapun kualitas produk yang ditawarkan oleh 

burger buto memiliki jaminan higyenes dan memiliki berbagai macam variasi 

seperti burger buto, burger buto keju, burger buto cemet, burger buto long, 

burger buto keceng, dan burger buto ijo. Berikut merupakan data pengunjung 

Kedai 27 Burger Buto dalam tiga bulan terakhir. 
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Tabel 1.2 

Data Pengunjung Burger Buto dalam Tiga Bulan Terkhir 

No Bulan  Jumlah Pengunjung 

1 November 2018 4678 

2 Desember 2018 4536 

3 Januari 2019 4876 

Total 14090 

Sumber: Hasil Survey Peneliti 

 

Burger buto ijo merupakan menu favorit yang ada di Kedai 27 Burger 

Buto. Burger ini merupakan burger dengan ukuran paling jumbo dengan 

diameter mencapai 30 cm. Burger ini merupakan roti hijau yang diisi dengan 

selada, mentimun, tomat, daging sapi, keju dan juga mayonnaise yang dapat 

dinikmati sekitar empat sampai lima orang. Hal menarik yang ada di Kedai 27 

adalah jam operasionalnya yang buka dari hari Selasa hingga Minggu dari 

jam 11.30 hingga 21.00, kecuali untuk hari Jumat buka lebih siang, yaitu dari 

jam 12.30 hingga 21.30.  Berikut merupakan data tren menu yang sering 

dibeli pengunjung Kedai 27 Burger Buto dalam tiga bulan terakhir. 

Tabel 1.3 

Trend Menu Terjual di Burger Buto dalam Tiga Bulan Terkhir 

No Menu  Jumlah Terjual 

Bulan November 

2018 

Jumlah Terjual 

Bulan 

Desember 2018 

Jumlah Terjual 

Bulan Januari 

2019 

1 Burger Buto 

Ijo 
800 850 900 

2 Burger Buto 787 792 802 

3 Burger Buto 

Long 
786 788 805 

4 Burger Buto 

Cemet 
785 792 791 

5 Burger Buto 

Keceng 
780 798 793 

6 Burger Buto 

Keju 
765 782 796 

Total  4703 4802 4887 

Sumber: Hasil Survey Peneliti 
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Tabel 1.3 menunjukkan bahwa tren menu yang terjual selama tiga bulan 

terakhir. Beberapa menu mengalami perubahan jumlah penjualan yang 

fluktuatif, namun untuk beberapa menu seperti Burger Buto Ijo, Burger Buto 

dan Burger Buto Keju terus mengalami peningkatan. Selain itu, menu Burger 

Buto Ijo juga selalu terjual habis meski perbulannya dilakukan peningkatan 

target penjualan. Dengan melihat hasil data penjualan dan jumlah pengunjung 

yang selalu meningkat dapat memunculkan asumsi bahwa terdapat 

pengunjung yang merupakan pelanggan yang sering datang ke Kedai 27 

Burger Buto dan membeli menu burger yang tersedia. Hal ini dapat diartikan 

bahwa pelanggan Kedai 27 setia dan kembali lagi untuk membeli menu yang 

tersedia yang kemungkinan besar dikarenakan bahwa produk yang disediakan 

memiliki kualitas yang baik sehingga membuat pelanggan puas.  

Berdasarkan uraian, penelitian terdahulu serta temuan permasalahan yang 

dipapatkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Kualitas Produk, Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas 

Pelanggan (Studi Pada Pelanggan Perusahaan Burger Buto).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas produk mempengaruhi kepuasan pelanggan pada Burger 

Buto? 
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2. Apakah kualitas produk mempengaruhi loyalitas pelanggan pada Burger 

Buto? 

3. Apakah kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan pada 

Burger Buto? 

4. Apakah kualitas produk mempengaruhi loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan pada Burger Buto? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menguji kualitas produk mempengaruhi terhadap kepuasan 

pelanggan pada Burger Buto 

2. Untuk menguji kualitas produk mempengaruhi terhadap loyalitas 

pelanggan pada Burger Buto 

3. Untuk menguji kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan 

pada Burger Buto 

4. Untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Mengetahui adanya pengaruh kualitas produk dan kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan pada Burger Buto, sehingga dapat menjadi 

rujukan bagi perusahaan dalam menentukan strategi yang tepat dalam 

meningkatkan loyalitas sekaligus meningkatkan jumlah penjualan. 

 

 


