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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri sepatu di Indonesia semakin pesat. Indonesia kini

masuk sebagai produsen terbesar kelima dunia untuk produk sepatu. Tahun 2016

saja, tingkat pertumbuhan industri ini mencapai 8,15% sesuai konfirmasi dari

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian,

Achmad Sigit Dwiwahjono. Indonesia kini dikenal sebagai produsen alas kaki dan

sepatu berkelas dunia.

Berada di urutan kelima dengan urutan China, India, Vietnam, Brasil, baru

Indonesia. Perkembangan industri sepatu di Indonesia bahkan melebihi

pertumbuhan industri non migas yang berjumlah 4,42% pada tahun 2016. Dalam

hal ekspor, nilai ekspor sepatu naik 2,95% dengan surplus mencapai US$ 4,15

miliar. Tidak heran jika industri sepatu masuk kedalam industri utama dan

andalan periode 2015-2035. Jumlah tenaga kerja yang terserap di industri sepatu

mencapai 700ribu tenaga kerja.

Didukung dengan system perdagangan terbuka, pendekatan yang harus

dilakukan oleh industri sepatu adalah meningkatkan daya saing produk.

Pemerintah melalui Kementerian perindustrian mendukung lahirnya brand sepatu

lokal berdaya saing global yang diproduksi oleh industri kecil menengah

domestik. Pihak Kemenperin sekarang ini mempunyai Balai Pengembangan

Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) yang akan berperan untuk meningkatkan

standar kompetensi para sumber daya manusia di industri ini.

Selanjutnya juga BPIPI berperan dalam menumbuhkan kewirausahaan

serta mendorong kegiatan national branding untuk sektor industri alas kaki.

Potensi untuk mengembangkan industri kecil menengah sepatu lokal sangat besar

dikarenakan meningkatnya konsumsi per kapita masyarakat Indonesia dalam
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kurun waktu lima tahun terakhir. Jika dulunya konsumsi sepatu

masyarakat hanyalah dua pasang dalam setahun kini menjadi lebih dari tiga

pasang dalam satu tahun.

Tabel 1.1

Daftar Kota di Indonesia Yang Mempunyai Industri Sepatu

(sumber : http://www.thecolourofindonesia.com/2016/11/9-kota-terbaik-bagi-industri-kreatif-

sepatu.html)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kota Bandung adalah salah satu kota

di Indonesia yang mempunyai industri sepatu di dalamnya. Dengan mempunyai

199 perusahaan yang terdaftar di dalamnya dan masih banyak yang belum

terdaftar di PMPTSP. Berikut adalah daftar perkembangan industri sepatu di kota

Bandung selama tiga tahun terakhir.

No Kota

1 Tanggerang

2 Bandung

3 Denpasar

4 Pekalongan

5 Yogyakarta

6 Makasar

7 Malang

8 Solo

9 Palembang
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Tabel 1.2

Perkembangan Industri Sepatu di Kota Bandung

(sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung)

Seiring dengan perkembangan Industri sepatu yang ada di kota Bandung,

para wirausaha dengan cepat memanfaatkan kondisi tersebut. Salah satunya

dengan membuka jasa laundry sepatu. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya

model dan bahan sepatu yang beragam, membuat pemilik sepatu bingung

bagaimana cara membersihkanya. Jadi dibuatlah jasa laundry sepatu.

Persaingan bisnis jasa dibidang laundry sepatu yang semakin ketat

mengharuskan perusahaan mempersiapkan diri sebaik mungkin jika ingin

mempertahankan eksistensi dalam persaingan antara perusahaan sejenis lainya.

Semakin tinggi kebutuhan masyarakat akan jasa, membuat banyak perusahaan

yang bergerak di bidang jasa ini berlomba agar kualitas jasa yang di tawarkan

oleh perusahaan tersebut lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan sejenis.

Oleh karena itu para pebisnis jeli melihat ada peluang di Laundry Sepatu,

selain hampir semua orang memiliki sepatu, sepatu juga sudah sangat melekat

dengan gaya hidup jaman sekarang yang bahkan tidak dapat dipisahkan. Sepatu

juga sudah bisa masuk kedalam kategori barang yang bisa dikoleksi. Atas

beberapa faktor itulah mengapa laundry sepatu hadir. berikut data yang bergerak

dalam bisang jasa laundry sepatu di Bandung.

Sneaklin Buah Batu adalah usaha yang bergerak dibidang jasa pencucian

khusus sepatu. Sneaklin Buah Batu didirikan pada tanggal 15 Juni 2014 yang

dapat dibilang sebagai pionir laundry sepatu di Kota Bandung, berawal dari tugas

mata kuliah kewirausahaan disalah satu Universitas swasta di Kota Bandung.

2015 2016 2017

39 Perushaan 48 Perushaan 112 Perusahaan



4

Pengambilan nama Sneaklin merupakan gabungan dari kata serapan bahasa

Inggris yaitu Sneakers dan Clean yang memiliki arti sepatu kets yang bersih, agar

lebih mudah diingat maka penulisannya menggunakan bahasa indonesia menjadi

Sneaklin.

Sneaklin dengan konsep premium ini mencoba untuk ikut bersaing dalam

bisnis cuci sepatu di kalangan masyarakat Bandung. Sneaklin yang berada di Jl.

Buah Batu no 197 Kota Bandung ini mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda

yang tidak bisa didapatkan di tempat cuci sepatu lainnya, yaitu pelanggan tidak

hanya mencuci sepatu kesayanganya saja, tetapi bias juga merepair dan repaint

sepatunya.

Dalam mewujudkan kepuasan konsumen, Sneaklin meningkatkan

pelayanan melalui kualitas jasa. Konsumen mengharapkan pelayanan yang dapat

melebihi harapanya atau pelayanan yang lebih baik, cepat dan efisien untuk itu

perusahaan dituntut harus memberikan nilai lebih kepada konsumen dalam hal

pelayanan kualitas jasa. Karena jika hal tersebut di abaikan akan terjadi

kesenjangan antara keinginan dan harapan konsumen dengan pelayanan yang

diberikan oleh Sneaklin.

Brand Image yang ditunjukan sebagai laundry sepatu premium memang

tepat untuk sneaklin lakukan. Karena bisa dilihat dari desain toko, kemudian

pemilihan alat marketing seperti website dan instagram dan sudah malakukan

kerjasama dengan brand-brand lain yang mendukung dalam penguatan brand

image sneaklin sendiri.

Sneaklin dikenal sebagai produk lokal yang paling di minati di masyarakat

kota Bandung, bisa dilihat dengan cepatnya Sneaklin berkembang. Selain itu,

tingkat sepatu yang menggunakan jasa Sneaklin pun mengalami peningkatan pada

tahun 2016 mencapai 40% dan tahun 2017 bertambah lagi menjadi 45% (naik 5%

dari tahun sebelumnya) dan terus menerus bertambah. Sudah 3 tahun lebih

Sneaklin Buah Batu ada dan selalu menjawab kebutuhan masyarakat.
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Grafik 1.1

Jumlah Sepatu Pelanggan Sneaklin Buah Batu

Walaupun Sneaklin sudah memiliki nama yang cukup terkenal dimata

masyarakat ternyata ada banyak keluhan yang didapatkan dari konsumenya

kepada Sneaklin. Berikut perbandingan keluhan yang diterima Sneaklin Buah

Batu JL. Buah Batu no 197 Bandung untuk periode waktu 2015-2017.

Tabel 1.3

Jumlah Keluhan Konsumen Sneaklin Pusat
Keterangan
Komplain

Jumlah
Komplain

Periode

2015 2016 2017 %
Sepatu Rusak 11 2 4 5 10,2%

Msih Kotor 35 22 10 3 32,4%

Tertukar 16 1 7 9 14,8%

Keterlambatan 46 11 15 25 42,6%

Total 108 36 36 42 100%

Sumber : Data dari jumlah komplain Sneaklin Buah Batu

Terlihat dari Tabel di atas Keterlambatan adalah masalah yang paling

tinggi jumlah peningkatanya. Sedangkan untuk perbaikan yang cukup baik terjadi
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pada sektor sepatu yang Masih Kotor mengalami penurunan jumlah komplain.

Semua keluhan ini terjadi karena variable X yang tidak berjalan dengan baik.

Menurut Kotler dan Keller (2012:214) jasa adalah “setiap aktivitas,

manfaat atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang bersifat

tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun dimana

dalam produksinya dapat terkait maupun tidak dengan produk fisik”. Brand image

menjadi perioritas utama yang dijadikan acuan bagi konsumen sebelum

melakukan pembelian. Oleh karena itu perusahaan harus dapat menciptakan suatu

merek yang menarik dan menggambarkan manfaat produk atau jasa yang sesuai

dengan keinginan konsumen sehingga konsumen memiliki persepsi yang positif

terhadap merek tersebut.

Selain citra merek, setiap perusahaan juga di tuntut untuk memiliki

keunggulan bersaing (competitive advantage) sehingga dapat menenangkan

persaingan. Dan itu berarti akan mendorong perusahaan untuk terus melakukan

inovasi dan diferensiasi produk atau jasa yang dihasilkan maupun dalam

pengembangan sistemnya. Dalam usaha bisnis bidang jasa yang paling utama

diperhatikan juga adalah kualitas jasa menurut Lewis dan Booms yang dikutip

oleh Tjiptono dan Chandra (2007:121) kualitas jasa adalah ukuran seberapa

bagus tingkat pelayanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspetasi (harapan)

pelanggan.

Keterkaitan antara kualitas jasa terhadap loyalitas konsumen yang

diungkapkan Zethaml yang dikutip oleh Ponirin (2005:30) bahwa “cunsumer

loyalty depends on the level of customer service quality and they believe that there

is a positive correlation between service quality and customer loyalty". Artinya,

loyalitas konsumen tergantung kepada tingkat dari kualitas jasa yang diberikan

kepada konsumen dan mereka meyakini bahwa ada hubungan yang positif antara

kualitas jasa dengan loyalitas konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian mengenai kualitas

jasa Sneaklin yang diberikan kepada konsumen dengan judul : “PENGARUH
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BRAND IMAGE DAN KUALITAS JASA TERHADAP LOYALITAS

KONSUMEN PADA SNEAKLIN BUAH BATU BANDUNG”

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggapan konsumen atas brand image Sneaklin Buah Batu ?

2. Bagaimana tanggapan konsumen atas kualitas jasa Sneaklin Buah Batu ?

3. Bagaimana tanggapan konsumen atas loyalitas Sneaklin Buah Batu ?

4. Apakah terdapat pengaruh brand image terhadap loyalitas konsumen

Sneaklin Buah Batu ?

5. Apakah terdapat pengaruh kualitas jasa terhadap loyalitas konsumen

Sneaklin Buah Batu ?

6. Apakah terdapat pengaruh brand image dan kualitas jasa terhadap

loyalitas konsumen Sneaklin secara simultan Buah Batu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan diatas

maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk menganalisa tanggapan konsumen atas brand image Sneaklin Buah

Batu.

2. Untuk menganalisa tanggapan konsumen atas kualitas jasa Sneaklin Buah

Batu.

3. Untuk menganalisis tanggapan konsumen atas loyalitas Sneaklin Buah

Batu.

4. Untuk menganalisi pengaruh brand image terhadap loyalitas konsumen

Sneaklin Buah Batu.

5. Untuk menganalisis pengaruh kualitas jasa terhadap loyalitas Sneaklin

Buah Batu.
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6. Untuk menganalisis pengaruh brand image dan kualitas jasa terhadap

loyalitas konsumen Sneaklin Buah Batu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan

manfaat :

1. Usaha/Bisnis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan dasar sumbangan

pemikiran bagi perusahaan mengenai pengaruh brand image dan

kualitas jasa terhadap loyalitas konsumen Sneaklin Buah Batu.

2. Bagi Penulis

Sebagai tambahan pengalaman untuk mengembangkan wawasan serta

pemahaman dan perbandingan antara teori-teori yang diperoleh dalam

perkuliahan dan praktek yang sebenarnya, khususnya dalam ilmu

pemasaran mengenai pengaruh brand image dan kualitas jasa terhadap

loyalitas konsumen Sneaklin Buah Batu.

3. Bagi pihak lain yang berkepentinga

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengadakan penelitian

selanjutnya serta untuk menambah pengetahuan, wawasan serta

pemahaman terbatas mengenai judul yang diteliti

1.5 Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode

penelitian explanatory. Penelitian explenatory menurut Zulganef (2008:11)

adalah penelitian yang bertujuan menelaah antar variabel yang menjelaskan suatu

fenomena tertentu. Dimana bertujuan untuk menjelaskan atau membuktikan

hubungan atau pengaruh antar variabel. Data  yang dibutuhkan dalam penelitian

ini terdiri dari:
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1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat sendiri, yaitu dengan

melakukan wawancara, penelitian langsung dan observasi dilapangan.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu seperti data dari

referensi, instansi atau lembaga lain.

Adapun dalam mengumpulkan data, baik data primer maupun data

sekunder dilakukan dengan cara:

1. Studi perpustakaan (library research), studi pustaka yaitu penelitian

kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh berbagai referensi

tambahan dan pengetahuan teoritis dengan cara membaca dan

mempelajari literature, catatan-catatan dan buku-buku yang

berhubungan dengan objek yang penulis teliti untuk memperoleh data

sekunder.

2. Studi lapangan (field seacrh), studi lapangan yaitu penelitian secara

langsung ketempat penelitian dengan maksud memperoleh data

primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan

mengamati dan meninjau langsung keperusahaan yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara

tanya jawab dengan pihak yang berwenang dan berhubungan

dengan objek yang diteliti.

c. Kuisioner, yaitu suatu lembar isian yang di dalamnya berisi

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.

Data-data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis, dan

diambil kesimpulan.
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1.6 Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini,

penulis melakukan penelitian di Sneaklin Pusat Jl. Buah Batu No 197 Bandung.

Pelaksanaan penelitian dilakukan oleh penulis pada Bulan Januari 2018 sampai

dengan selesai.


