BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Industri kreatif memberikan peranan penting terhadap perekonomian untuk

bisa meningkatkan ekonomi secara global. Sebagian orang berpendapat bahwa
kreativitas manusia adalah sumber daya ekonomi utama. Sehingga saat ini banyak
sektor industri yang lahir dari kreatifitas dan inovasi dari setiap individu. Di
Indonesia terdapat berbagai macam sektor yang termasuk ke dalam industri kreatif
dan perkembangan setiap tahunnya semakin meningkat. (http://agribisnis.co.id)
Walaupun industri kreatif umumnya didominasi oleh usaha kecil dan
menengah, namun Biro Pusat Statistik (BPS) melansir, Indonesia pada tahun 2017
lalu telah menghasilkan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 9.109.129,4 miliar
rupiah. Sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar 641.815,4 miliar
dari total 9.109.129,4 miliar rupiah di atas. Kontribusi ini menempatkan sektor
ekonomi kreatif di peringkat ketujuh dari 10 sektor ekonomi dengan persentase
mencapai 7,05%. Sektor ekonomi kreatif sendiri mengalami peningkatan 10,9% di
mana pada tahun 2016, kontribusi yang diberikan sebesar 578.760,6 miliar rupiah.
Tabel 1.1
PDB Indonesia Tahun 2014 – 2017
Sektor
1

Uraian
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan
Perikanan

2014

2015

2016

2017

985.470,5

1.091.447,3

1.190.412,4

1.303.177,3

2

Pertambangan dan Penggalian

719.710,1

879.505,4

970.599,6

1.001.485,3

3

Industri Pengolahan

1.393.274,4

1.575.291,9

1.720.574,0

1.864.897,1

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

49.119,0

56.788,9

65.124,9

72.497,1

5

Konstruksi

660.890,5

754.483,5

860.954,8

965.135,9

6

Perdagangan , Hotel dan Restoran

682.286,8

804.473,3

905.151,6

1.024.379,2

7

Pengangkutan dan komunikasi

417.527,8

484.790,3

541.930,4

631.278,6

431.980,6

496.171,7

554.218,7

639.092,2

8

Keuangan, Real Estat dan Jasa
Perusahaan

9

Jasa – jasa

633.593,0

752.829,7

854.127,4

965.371,3

10

Ekonomi Kreatif

472.999,2

526.999,2

578.760,6

641.815,5

6.446.851,9

7.422.781,2

8.241.864,3

9.109.129,4

PDB Indonesia

1

2

Sumber: Badan Pusat Statistik

BPS juga menjelaskan lebih lanjut tentang sektor ekonomi kreatif yang
terdiri atas 15 sub-sektor sehingga dapat diperoleh perolehan kontribusi NTB
(Nilai Tambah Bruto) dari kelimabelasnya. Subsektor kuliner meraih peringkat
pertama dari 15 subsektor dengan capaian kontribusi mencapai 208.632,75 miliar
atau 33%. Di bawah subsektor kuliner, terdapat subsektor mode (fesyen) yang
memberikan pengaruh NTB sebesar 181.570,3 miliar atau 27%. Kedua subsektor
ini jauh meninggalkan 13 subsektor lainnya dimana kondisi serupa juga terjadi
pada rentang 2014 sampai dengan 2017.
Tabel 1.2
Nilai Tambah Bruto Sub-sektor Ekonomi Kreatif 2014 - 2017
Sub sektor ekonomi kreatif

2014

2015

2016

2017

Periklanan

2.534,70

2.896,6

3.168,3

3.754,2
12.890,90

Arsitektur

9.243,90

10.425,60

11.510,3

Pasar Barang Seni

1.372,1

1.559,50

1.737,4

2.001,3

Kerajinan

72.955,20

79.516,70

84.222,90

92.650,90

Desain

19.583,20

21.018,60

22.234,50

25.042,70

Fesyen

127.817,25

147.503,20

164.538,30

181.570,30

Film, video dan fotografi

5.588

6.466,80

7.399,80

8.401,40

Permainan Interaktif

3.442,60

3.889,10

4.247,50

4.817,30

Musik

3.972,70

44.775,40

4.798,90

5.237,10

Seni pertunjukan

1.897,50

2.091,30

2.294,10

2.595,30

Penerbitan dan Percetakan

40.227

43.757,09

47.896,70

52.037,10

Layanan komputer dan piranti lunak

6.922,70

8.068,70

9.384,20

10.064,80

Radio dan televisi

13.288,50

15.664,90

17.518,60

20.340,50

Riset dan pengembangan

9.109,10

9.958,00

11.040,90

11.778,50

Kuliner

155.044,80

169.707,80

186.768,30

208.632,80

Total

472.999

526.999

578.760,60

641.815,50

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1.
Distribusi Sub-sektor Ekonomi Kreatif dalam NTB Tahun 2016
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Bandung merupakan salah satu kota yang tidak memiliki sumber daya
alam dan energi, yang menonjol adalah sumber daya manusia dan keindahan alam
yang mendukung keindahan Kota Bandung, dengan iklim yang sejuk, dan
topografi daerahnya yang dikelilingi pegunungan. Sehingga, kontribusi terbesar
bagi perekonomian kota bandung didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan
restoran yaitu sebesar 40,80%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran
memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Kota Bandung tercermin
dari banyaknya jenis usaha seperti fesyen dan kuliner yang membuat Kota
Bandung dijadikan sebagai kota destinasi wisata belanja serta wisata kuliner.
Berikut adalah struktur perekonomian Kota Bandung menurut sektor ekonomi
tahun 2016:

Gambar 1.2
Struktur Ekonomi Kota Bandung menurut Sektor Ekonomi Tahun 2016
Jika diperhatikan menurut sektor ekonomi pendukung PDRB, maka akan
terlihat struktur ekonomi Kota Bandung dari era 1990-an sampai dengan saat ini
mengalami pergeseran struktur ekonomi. Pergeseran struktur ekonomi semakin
jelas terlihat seiring dengan perkembangan Kota Bandung dari kota industri
menjadi kota jasa dan perdagangan. Hal ini dapat dimaklumi dengan semakin
sempitnya lahan untuk kegiatan industri, sehingga kegiatan industri di perkotaan
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pindah ke daerah pinggiran kota sebagai daerah penyangga ibukota provinsi.
Namun demikian sektor industri di Kota Bandung masih dapat dikembangkan
untuk mendukung perekonomian Kota Bandung, yaitu industri yang tidak terlalu
membutuhkan lahan relatif luas terutama industri kreatif yang semakin banyak
tumbuh di Kota Bandung. (http://analisis-lintas-sektor.blogspot.co.id)
Pesatnya pertumbuhan industri pariwisata merupakan andalan Kota
Bandung yang memberikan kontribusi secara signifikan terhadap perekonomian.
Hal ini sesuai dengan data bahwa industri pariwisata merupakan penyumbang
terbesar dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung. PDRB
Kota Bandung pada tahun 2016 sebesar Rp.138,90 trilyun, atau Rp.172,63 trilyun
bila dihitung berdasarkan harga berlaku, dengan 27.79% berasal dari sektor
perdagangan besar dan eceran, dimana didalamnya termasuk sektor pariwisata
(BPS Kota Bandung, 2017).
Dilihat dari posisinya, Kota Bandung memiliki kemudahan akses oleh kotakota besar lain di Indonesia dan dunia internasional, yang dapat ditempuh lewat
jalur darat, kereta api maupun udara. Keberadaan Tol Cipularang telah
mengakibatkan volume arus lalu lintas dan tingkat mobilitas penduduk antara
Jakarta-Bandung dan daerah sekitarnya menjadi cukup tinggi, sehingga telah
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel di Kota
Bandung. Selama tahun 2014, tercatat 3.897.429 wisatawan datang ke Kota
Bandung, yang terdiri dari 3.726.447 wisatawan domestik dari 170.982 wisatawan
mancanegara (Data Basis Pembangunan Kota Bandung, Bappeda 2017).
Produk wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition),
wisata belanja dan wisata berbasis pendidikan/edukasi menjadi unggulan utama
Kota Bandung. Kota Bandung, yang dekat dengan wilayah Jakarta, dinilai sebagai
kota tujuan yang membuka peluang besar bisnis MICE di Indonesia. Menurut
data, Bandung merupakan kota kedua dalam top bisnis MICE di Indonesia setelah
Bali, bila dihitung dari jumlah atau frekuensi pelaksanaan MICE. Faktor
pendorong tumbuhnya bisnis MICE adalah baiknya perekonomian di Jawa Barat,
yang meningkat 5.5%, ketersediaan fasilitas, dan akses yang mudah. Selain itu,
pembangunan Bandung Teknopolis diharapkan dapat ikut mendorong peningkatan
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bisnis MICE dan turut berkontribusi pada peningkatan perekonomian.
(www.wordpress.com)
Perkembangan bisnis jasa restoran khususnya di Bandung, semakin
meningkatkan persaingan yang ketat di antara restoran-restoran tersebut dalam
merebut konsumen dan mengembangkan pangsa pasar. Hal ini menjadikan Kota
Bandung dan sekitarnya sebagai pusat bisnis dan kuliner. Dari Tabel 1.3. dapat
dilihat bahwa pada tahun 2014 persentase jumlah restoran di Kota Bandung
menurun 2,61%, pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 19,89%, pada
tahun 2016 meningkat sebanyak 38,8%, dan pada tahun 2017 mengalami
peningkatan sebesar 40,2%.
Tabel 1.3
Usaha Restoran di Kota Bandung Tahun 2013 - 2017
Tahun

Jumlah Restoran

2013
2014
2015
2016
2017

Persentase kenaikan (%)

191
196
235
432
653

20,68
2,61
19,89
38,08
40,02

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka 2017 (Bandungkota.bps.go.id)

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 “usaha jasa makanan minuman
adalah perusahan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan
peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, café,
jasa boga, dan bar/kedai minum.” Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP2015 tentang tata cara pendaftaran usaha
jasa makanan dan minuman, menjelaskan bahwa “restoran dan café adalah usaha
penyedia makanan

dan

minuman

dilengkapi

dengan

peralatan

dan

perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan dan/atau penyajiannya, di
dalam satu tempat yang tidak berpindah-pindah.”
Kota Bandung merupakan salah satu kota yang dikenal dengan surganya
bagi para pencinta kuliner. Industri makanan dan minuman di Kota Bandung
sudah cukup dikenal dengan kreativitas kulinernya beberapa tahun ke belakang.
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Bandung selalu jadi trademark

dan

trendsetter yang cukup menawan hati

dengan produk produk kulinernya. Wisata kuliner di Kota Bandung tumbuh
didukung dengan kenaikan berbagai jenis restoran, sebagaimana yang tergambar
dari Tabel 1.4. di bawah ini:
Tabel 1.4
Jumlah Restoran Kota Bandung Tahun 2013 - 2015
Jenis Restoran
2015
2016
2017
Orang
Fast Food
87
102
134
14.362.351
Family Style
67
79
85
15.545.232
Fine Dining
76
81
82
16.634.344
Casual Dining
88
96
141
13.872.087
Jumlah
318
358
442
60.414.014

No
1
2
3
4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Terdapat berbagai jenis restoran, dan klasifikasinya yang dibedakan
berdasarkan menu, metode persiapan, harga, dan bagaimana makanan yang
disajikan kepada pelanggan. Secara historis, yang bisa diklasifikasikan sebagai
restoran adalah suatu tempat yang menyiapkan dan menyajikan makanan
minuman untuk pelanggan dengan imbalan uang. Makanan biasanya disajikan dan
dimakan di tempat, tetapi banyak juga restoran yang menawarkan take-out dan
jasa pengiriman makanan. Salah satu jenis restoran yang cukup dikenal adalah
restoran Casual Style Dining yang dikenal juga dengan restoran ala keluarga di
Amerika Serikat. Dengan gaya casual, restoran jenis ini menyediakan menu-menu
dengan harga standar dan Atmosfer bersantap casual (santai). Pertama kali
diperkenalkan oleh enterpreneur Norman Brinker, casual dining restaurant
biasanya melayani dengan cara table service dalam berbagai tema, dari seafood,
chinese hingga ala Italia. (www.wordpress.com)
“Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung berdiri sejak bulan
Oktober

tahun

2013.

Dengan

menyasar

target

pasar

keluarga

dan

mahasiswa/pelajar, “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung
“Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung menawarkan konsep
casual dining dengan tempat makan yang mewah namun makanan yang dibandrol
harganya murah dan terjangkau, di mana konsumen dapat datang untuk menikmati
makanan dan minuman, sambil berdiskusi bersama teman/rekan. Selain menu
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andalan dari “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung adalah bebek
jingkrak, bebek nonggeng, bebek centil, ceker seuhah geuneuk, pancakepanas
tiris, strawberry bahenol serta greentea ngahodhod, suasana yang nyaman dan
tepat utuk digunakan sebagai tempat tongkrongan merupakan produk utama yang
ditawarkan kepada konsumen, untuk jam operasional “Cafe Warung Uyenk”
Jalan Sulanjana Bandung pukul 09.00 – 05.00 WIB.
Pendapatan “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung bersumber dari
pendapatan utama yang didapat dari operasional café, dan pendapatan lain yang
bersumber dari penjualan venue untuk keperluan shooting foto/video dan lain-lain.
Berikut gambaran pendapatan “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung
Tahun 2013 sampai dengan 2017
Tabel 1.5.
Penjualan Bruto “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung Tahun
2013 – 2017

Tabel 1.6.
Rata-rata Penjualan “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung
Tahun 2013 – 2017
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Berdasarkan Tabel 1.5 dan Tabel 1.6, penjualan “Cafe Warung Uyenk” Jalan
Sulanjana Bandung mencapai penjualan tertinggi pada tahun 2015 dengan omzet
bruto sebesar Rp 474.522.380 dan rata-rata penjualan bruto sebesar Rp
39.543.532. Kondisi ini kemudian terus menurun pada tahun 2016, dan penjualan
dalam semester pertama tahun 2017 masih belum menunjukkan kenaikan yang
signifikan.
Menurut Wykof dalam Fandy Tjiptono (2007:260) bahwa kualitas jasa
merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas
keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen.
Menurut Jay Kandampully, Connie Mok, Beverley Sparks (2012:15),
menjelaskan definisi kualitas jasa sebagai berikut:
“Service quality is typically defined in terms of gap analysis or the gap
between customer expectation in general and those perception relating to
the particular library and its service”
Menyatakan bahwa kualitas pelayanan biasanya didefinisikan dalam istilah
analisis gap atau kesenjangan antara harapan konsumen pada umumnya dan
persepsi yang berkaitan dengan kajian yang berhubungan dengan pelayanan.
Dimana

di “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung terjadi

permasalahn pada promosi yang telah dilakukan secara maksimal oleh “Cafe
Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung, namun tinggkat pendapatan café
masih sana menurun . Dimana menurut Kotler (2015:234). Promosi adalah arus
informasi atau persuasi satu arah untuk mengarahkan seorang atau organisasi
terhadap tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran (Promosi
merupakan bentuk komunikasi pemasaran, artinya aktivitas pemasaran yang
berusaha

menyebarkan

informasi,

mempengaruhi/membujuk,

dan

atau

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia
menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang
bersangkutan
Dari hasil wawancara awal dengan pemilik dan pengelola “Cafe Warung
Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung, diperoleh informasi bahwa pengelolaan café
sebelumnya diserahkan kepada pihak lain dengan pola kerja sama bagi hasil, dan
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mulai bulan Juni 2016 baru diambil alih untuk mulai dikelola sendiri. Pemasaran
dilakukan melalui media sosial Facebook dan Instagram, serta direct selling
dengan mengajak teman atau kerabat untuk berkunjung ke café. Keluhan
pelanggan biasanya karena penyajian pesanan yang lama, sulitnya melakukan
pemesanan karena pelayan tidak berada dekat dengan pengunjung.
Berikut merupakan data hasil pra penelitian pada 30 konsumen pada
Pengelola “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung Agustus 2017:
Tabel 1.7
Pra Penelitian Agustus 2017
No

Indikator

Kategori Jawaban

Skor

SS

S

CS

TS

STS

Total
99

Rata2
3.30

1.

Variasi Menu Makanan

2

9

15

4

0

2.

Kualitas Produk

3

10

15

2

0

95

3.16

3

Kualitas Pelayanan

1

8

16

5

0

95

3.16

4

Fasilitas cafe

2

7

15

6

0

95

3.16

Atmosfer cafe

1

10

15

4

0

98

3.26

Promosi

0

11

14

5

0

96

3.20

5.
6.

Rata-rata

3.20

Berdasarkan tabel diatas, untuk pra survey dengan 30 orang responden
diperoleh nilai rata-rata Variasi Menu Manakan 3.30, dalam skala Likert masuk
dalam kategori dengan interpretasi Rendah karena ada pada rentang 0.20 – 0.399.
Kualitas Produk, kualitas pelayanan dan Fasilitas cafe masing-masing memiliki
nilai rata-rata 3.16 dengan interpretasi rendah karena ada pada rentang 0.20 –
0.399, atmosfer café diperoleh nilai rata-rata 3.26 dengan interpretasi rendah
karena ada pada rentang 0.20 – 0.399 dan untuk indikator harga diperoleh 3.20
dengan interpretasi rendah karena ada pada rentang 0.20 – 0.399. Berdasarkan
implementasi kualitas jasa melalui dimensi reliability, responsiveness, assurance,
empathy, dan tangibles kinerja yang dilakukan senantiasa mengacu pada dimensi
kualitas jasa yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan konsumen Pengelola
“Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung. Kualitas jasa harus dimulai dari
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kebutuhan konsumen dan berakhir dengan kepuasan konsumen serta persepsi
positif terhadap kualitas jasa itu sendiri, pengaruh kualitas jasa yang baik dapat
meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dari berbagai aspek.
Beberapa data di atas menjelaskan, permasalahan yang timbul pada
Pengelola “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung ini adalah kurangnya
pelayanan yang diberikan Pengelola “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana
Bandung, kualitas jasa yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan konsumen,
Dari hasil wawancara serta prasurvey pada beberapa pelanggan atau konsumen
Pengelola “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung, didapat beberapa
Keluhan pelanggan Pengelola “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung,
karena penyajian pesanan yang lama.. Juga lingkungan sanitasi disekitar restoran
yang buruk membuat ketidaknyamanan para pelanggan. Pelayan tidak melayani
konsumen adalah salah satunya juga, pada saat memberikan daftar menu tidak
menunjukan sikap ramah. Pelayan yang bekerja tidak cepat tanggap dalam
membersihkan table yang kotor sehingga menghambat konsumen. Sarana dan
prasarana di area café tidak terawat kebersihannya. Terkadang makanan yang
dipesan tidak sesuai dengan kualitas yang ditawarkan, café tidak menunjukan
kualitas yang baik dari makanan yang disajikan tetapi café tersebut selalu ramai
pengunjung. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang mendalam
mengenai pengaruh kualitas jasa yang dihasilkan agar sesuai dengan keinginan
konsumen sehingga akan berpengaruh pula terhadap Loyalitas Konsumen.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian terhadap strategi bisnis dari “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana
Bandung khususnya berkaitan dengan strategi marketing, dan lebih khusus lagi
berkaitan dengan masalah kualitas pelayanan, promosi, dan loyalitas pelanggan.
Penelitian akan disusun untuk menjadi sebuah skripsi dengan judul “Pengaruh
Kualitas Pelayanan (reliability, responsivness, assurance, emphaty, tangibles)
terhadap Loyalitas Pelanggan di “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana

Bandung”
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1.2.

Rumusan Masalah
Untuk membatasi pembahasan, maka permasalahan yang akan dikaji pada

penelitian ini dapat ditetapkan dan dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana Variabel Reliability berpengaruh terhadap Loyalitas konsumen
di “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung” ?
2. Bagaimana Variabel Responsivness berpengaruh terhadap Loyalitas
konsumen di “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung” ?
3.

Bagaimana

Variabel

Assurance

berpengaruh

terhadap

Loyalitas

konsumen di “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung” ?
4. Bagaimana Variabel Emphaty berpengaruh terhadap Loyalitas konsumen
di “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung” ?
5. Bagaimana Variabel Tangibles berpengaruh terhadap

Loyalitas

konsumen di “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung” ?

1.3.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:
1. Untuk mengetahui bagaimana Variabel Reliability berpengaruh terhadap
Loyalitas konsumen di “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana
Bandung”
2. Untuk mengetahui bagaimana Variabel Responsivness berpengaruh
terhadap

Loyalitas konsumen

di “Cafe Warung Uyenk” Jalan

Sulanjana Bandung”
3. Untuk mengetahui bagaimana Variabel Assurance berpengaruh terhadap
Loyalitas konsumen di “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana
Bandung”
4.

Untuk mengetahui bagaimana Variabel Emphaty berpengaruh terhadap
Loyalitas konsumen di “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana
Bandung”

5. Untuk mengetahui bagaimana Variabel Tangibles berpengaruh terhadap
Loyalitas konsumen di “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana
Bandung”
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1.4.

Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pustaka untuk
menambah pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penelitian
verifikatif melalui analisis dan pengujian atas dasar teori untuk
menjelaskan kejadian-kejadian aktual yang tengah dihadapi. Pengujian
atas teori tersebut bisa melalui penelitian secara empiris serta hasilnya
dapat menolak ataupun mengukuhkan serta merevisi teori yang
berhubungan, atau sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.
2. Aspek praktis, penelitian ini dapat bermanfaat secara khusus bagi
pengelola “Cafe Warung Uyenk” Jalan Sulanjana Bandung, dan
umumnya bagi para pengelola bisnis, yaitu dapat memberikan informasi
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen. Sehingga
pengelola mampu melakukan evaluasi terhadap aktivitas bisnis yang telah
dilakukan, juga sebagai masukan terhadap yang baru akan memulai bisnis.
Penelitian ini pun dapat memecahkan masalah perusahaan untuk dapat
memperbaiki dan meningkatkan penjualan.

