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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang Penelitian 

Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang penting di Indonesia. Salah 

satunya Wisata Kuliner. Kota Bandung merupakan salah satu tujuan wisata bagi 

wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Bukan hanya terkenal 

sebagai surga belanja, Bandung pun terkenal akan wisata kulinernya dengan 

berbagai jenis macam modifikasi makanan atau mempertahankan keaslian 

resepnya. Banyak restoran yang berdiri di Kota Bandung. Setiap Restoran 

menawarkan keunggulannya masing-masing, mulai dari menu makanan yang 

bervariatif, fasilitas yang disediakan dan tempat yang nyaman.  

 Usaha restoran ini diminati oleh banyak orang, karena laba yang diperoleh 

relatif tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan para konsumen. Tahun 2012 

terdapat 472 Restoran dan 14 Bar yang terdaftar di Kota Bandung 

(www.bandungtourism.com). 

Banyaknya pesaing di bidang kuliner membuat para pemilik restoran 

untuk lebih meningkatkan kekuatan yang ada di perusahaannya dengan cara 

memberikan  sesuatu yang baru dan berbeda dari pesaing lainnya guna menarik 

perhatian para konsumen. Banyaknya pengusaha yang membuka restoran baru 

membuat persaingan semakin ketat dan restoran yang sudah lama ada harus terus 

mengembangkan restorannya. Restoran yang bertahan adalah  restoran yang 

paling baik dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Restoran selain 

merupakan sarana untuk tempat makan dan minum juga sebagai tempat untuk 

melepaskan kepenatan bagi para pekerja di kota Bandung ini, Maka dari itu Cafe 

harus menciptakan store atmosphere yang baik agar konsumen merasa nyaman. 

Menurut Philip Kotler (2005;153) dalam bukunya Manajemen Pemasaran edisi 

keduabelas, Kualitas pelayanan adalah model yang menggambarkan kondisi 

pelanggan dalam membentuk harapan akan layanan dari pengalaman masa lalu, 

promosi dari mulut kemulut, dan iklan dengan membandingkan pelayanan yang 

mereka harapkan dengan apa yang mereka terima/rasakan. Kualitas pelayanan 
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yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam usaha menciptakan 

kepuasan pelangggan. 

Wyckof dalam Tjiptono (2001:59) menyatakan bahwakualitas jasa 

adalah tingkat keunggulan (exellence) yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Menurut 

penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Lia Erlian Sari (2001) Kualitas 

pelayanan yang diterima konsumen dinyatakan besarnya perbedaan antara 

harapan atau keinginan konsumen dengan tingkat persepsi mereka. 

 Kualitas pelayanan  yang baik akan menyebabkan konsumen melakukan 

pembelian ulang dan memberikan referensi kepada keluarga serta teman – 

temannya untuk melakukan pembelian di perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika 

konsumen kecewa dengan pelayanan yang diberikan maka konsumen tersebut 

tidak akan kembali lagi dan akan memberi tahu kepada orang-orang jika 

perusahaan tersebut memiliki kualitas pelayanan yang tidak baik. Setiap 

perusahaan harus memberikan kualitas pelayanan yang baik agar konsumen 

merasa puas dan diharapkan melakukan pembelian ulang.  

Saat ini banyak restoran selain memberikan kualitas pelayanan terbaik 

juga menawarkan Store Atmosphere bermacam-macam, mulai dari konsep 

tradisional sampai yang modern. Setiap restoran berusaha menonjolkan keunikan 

Store Atmosphere yang dimiliki, karena zaman sekarang, konsumen juga 

menjadikan Store Atmosphere sebagai suatu kriteria dalam menentukan pilihan 

tempat makan selain Kualitas Pelayanan.Utami (2010:279) mengatakan bahwa 

Store Atmosphere adalah rancangan lingkungan melalui komunikasi visual, 

pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian untuk merancang respon 

emosional dan persepsi pelanggan serta untuk mempengaruhi pelanggan dalam 

membeli barang. 

Pengertian Store Atmosphere menurut Lamb et al (2001:105) yaitu kesan 

keseluruhan yang disampaikan oleh tata letak fisik toko, dekorasi, dan lingkungan 

sekitarnya. Menurut penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Rionald Azhar 

(2011) Store Atmosphere dapat menciptakan kesan yang santai atau sibuk, kesan 
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mewah efisiensi, sikap ramah ataupun dingin, terorganisir atau kacau, dan suasana 

hati menyenangkan atau serius. 

Store Atmosphere sudah menjadi salah satu kriteria konsumen dalam 

menentukan pilihan tempat makan, selain kualitas pelayanan. Kesempatan ini 

dijadikan peluang oleh para pembisnis untuk menjalankan bisnis di bidang 

kuliner. Cafe Bali’s Hangout adalah salah satu yang memanfaatkan peluang 

tersebut. Terletak di Jalan Bali merupakan tempat yang sangat strategis. Cafe 

Bali’s Hangout  menawarkan berbagai macam menu yang bervariatif mulai dari 

menu Western sampai menu Indonesia. Sasarannya untuk semua kalangan, mulai 

dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas karena harganya 

sangat terjangkau untuk semua kalangan. 

Selama ini Cafe Bali’s Hangout sudah berusaha memberikan pelayanan 

terbaik kepada para pelanggannya, seperti kemudahan dalam mendapatkan 

pelayanan, kecepatan dalam pelayanan, keramahan dan kesopanan karyawan 

kepada pelanggan, dan karyawan yang berpenampilan rapi. Cafe Bali’s Hangout 

juga sudah berusaha memberikan store atmosphere yang menarik dengan lokasi 

toko yang strategis, pencahayaan yang baik, aroma ruangan yang harum, penataan 

barang yang rapi, musik yang enak didengar, dan kebersihan yang 

terjaga.Berbagai upaya tersebut dilakukan oleh Cafe Bali’s Hangout dengan 

tujuan untuk memelihara pelanggannya. Namun  hal tersebut bukanlah merupakan 

hal yang mudah, mengingat beberapa perubahan dapat terjadi setiap saat, baik 

pada lingkungan bisnis, maupun pada diri pelanggan itu sendiri, seperti 

banyaknya usaha sejenis yang bermunculan dan selera pelanggan yang 

berubah.Hal ini seperti terlihat pada data penjualan terakhir di Cafe Bali’s 

Hangout yang memiliki kecenderungan menurun. 
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Tabel 1.1 

Net Income Cafe Bali’s Hangout Tahun 2013 

 

 

 

 

 

 

                                         Sumber : Cafe Bali’s Hangout 

 Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan terjadinya fluktuasi dalam 

penjualan setiap bulannya dan cenderung mengarah pada penurunan. Hal ini harus 

diperhatikan oleh perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada, 

agar tidak berpindah ke pesaing. Banyak faktor yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan dalam menjalankan usahanya, diantaranya faktor kualitas pelayanan 

dan store atmosphere yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan harus 

ditinjau ulang dalam setiap periode disesuaikan dengan selera. 

 Dengan kata lain, apabila pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 

kepada pelanggan sesuai dengan harapannya ditambah store atmosphere yang 

baik, maka diharapkan loyalitas pelanggan akan terjaga.Pelanggan yang loyal 

merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Untuk mendapatkan pelanggan 

yang loyal, perusahaan harus dapat menawarkan produk atau jasa dengan kualitas 

yang baik dan mengikuti perkembangan zaman sehingga konsumen tertarik untuk 

melakukan pembelian ulang.  

Mengingat Kualitas Pelayanan dan Store Atmosphere merupakan salah 

satu faktor penting untuk mempengaruhi konsumen melakukan pembelian ulang, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ PENGARUH 

KUALITAS PELAYANAN DAN STORE ATMOSPHERE TERHADAP 

LOYALITAS KONSUMEN DI CAFE BALI’S HANGOUT”. 

 

Bulan Net Income 
Januari Rp. 2.200.000 
Februari Rp. 2.000.000 
Maret Rp. 1.000.000 
April Rp. 1.200.000 
Mei Rp. 2.100.000 
Juni Rp. 3.000.000 
Juli Rp. 1.200.000 
Agustus Rp. 6.000.000 
September Rp. 2.000.000 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai Kualitas Pelayanan, Store 

Atmosphere dan tingkat Loyalitas Konsumen pada Cafe Bali’s Hangout. 

2. Bagaimana pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Konsumen. 

3. Bagaimana pengaruh Store Atmosphere terhadap Loyalitas Konsumen 

4. Bagaimana pengaruh Kualitas Pelayanan dan Store Atmosphere terhadap 

Loyalitas Konsumen di Cafe Bali’s Hangout. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tanggapan konsumen mengenai Kualitas Pelayanan, 

Store Atmosphere dan tingkat Loyalitas Konsumen pada Cafe Bali’s 

Hangout. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas 

Konsumen. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Store Atmosphere terhadap Loyalitas 

Konsumen. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan dan Store Atmosphere 

terhadap Loyalitas Konsumen di Cafe Bali’s Hangout. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Perusahaan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dalam pengembangan perusahaan itu sendiri, terutama mengenai pengaruh 

Kualitas Pelayanan dan Store Atmosphere terhadap Loyalitas Konsumen. 

2. Bagi Penulis 

Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas dalam bidang pemasaran 

khususnya tentang Kualitas Pelayanan, Store Atmosphere dan Loyalitas 
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Konsumen dan sebagai salah satu syarat akademik untuk memenuhi tugas 

akhir pada program studi Manajemen S1 Universitas Widyatama. 

3. Bagi Pihak Lainnya 

Sebagai bahan acuan dan referensi bagi pihak lain yang ingin 

memperdalam dan meneliti pengaruh Kualitas Pelayanan dan Store 

Atmosphere  terhadap Loyalitas Konsumen pada suatu perusahaan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Cafe Bali’s Hangout yang 

terdapat di Jl. Bali no 15A Bandung. Sedangkan waktu penelitian dimulai 

pada bulan Oktober 2013 sampai selesai. 


