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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 2013 

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 selainmerupakan 

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.MenurutPhilip Kotler (2010;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 

http://www.bandungtourism.com/
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mereka harapkan dengan apa yang mereka terima/rasakan. Kualitas pelayanan 

yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam usaha menciptakan 

kepuasan pelanggan. 

Wyckof dalam Tjiptono (2009:59) 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 (2008),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 pembisnisuntuk menjalankan bisnis di bidang 

kuliner.La Tauttoadalah salah satu yang memanfaatkan peluang tersebut.Terletak 

di Jalan lodaya merupakan tempat yang sangat strategis.La Tautto 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 La Tautto 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.La Tautto juga sudah berusaha 

memberikanstore atmosphere yang menarik dengan lokasi toko yang strategis, 

aroma ruangan yang harum, penataan barang yang rapi, musik yang enak 

didengar, dan kebersihan yang terjaga.Berbagai upaya tersebut dilakukan olehLa 

Tauttodengan 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 tersebut dapat dilihat pada data penjualan terakhirLa Tautto yang 

memiliki kecenderungan menurun pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1Net IncomeLa Tautto Tahun 2013 

Bulan Net Income 

Januari  Rp. 3.200.000 

Februari Rp. 3.100.000 

Maret Rp. 2.800.000 

April Rp. 3.000.000 

Mei Rp. 2.600.000 

Juni Rp. 2.200.000 

Juli Rp. 2.100.000 

Agustus Rp. 2.300.000 

September Rp. 2.000.000 

Oktober Rp. 2.200.000 

November Rp. 2.150.000 

Desember Rp. 2.000.000 

Sumber :La Tautto 

  

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 adaagar tidak 

berpindah ke pesaing.Banyak faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan 

dalam menjalankan usahanya, diantaranya faktor kualitas pelayanan dan store 

atmosphereyang 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 dan untuk mendapatkannya, 

perusahaan harus menawarkan produk atau jasa dengan kualitas yang baik dan 

mengikuti perkembangan zaman sehingga konsumen tertarik untuk melakukan 

pembelian ulang. 
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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: “ 

PENGARUHKUALITAS PELAYANAN DAN STORE 

ATMOSPHERETERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DI CAFE LA 

TAUTTO”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan 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 La Tautto. 

2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen. 

3. Bagaimana pengaruhstore atmosphere terhadap loyalitas konsumen 

4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan store atmosphereterhadap 

loyalitas konsumen di CafeLa Tautto. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tanggapan konsumen mengenai kualitas pelayanan, store 

atmosphere dan tingkat loyalitas konsumen pada Cafe La Tautto. 

2. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen. 

3. Mengetahui pengaruh store atmosphere terhadap loyalitas konsumen. 

4. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan store atmosphere terhadap 

loyalitas konsumen di Cafe La Tautto. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

pengembangan perusahaan yang bersangkutan, terutama mengenai 
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pengaruh kualitas pelayanan dan store atmosphereterhadap loyalitas 

konsumen. 

2. Penulis 

Penulis dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas dalam bidang 

pemasaran khususnya tentang kualitas pelayanan, store atmosphere dan 

loyalitas konsumen sebagai salah satu syarat akademik untuk memenuhi 

tugas akhir pada program studi Manajemen S1 Universitas Widyatama. 

3. Pihak Lainnya 

Pihak lain dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan dan 

referensi untuk memperdalam dan meneliti pengaruh kualitas pelayanan 

danstore atmosphere terhadap loyalitas konsumen pada suatu perusahaan. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Pemasaran sangat penting bagi suatu perusahaan untuk mencapai 

tujuannya, terlebih lagi zaman sekarang pesaing semakin banyak dan teknologi 

semakin berkembang. Perusahaan harus bisa menentukan strategi  yang tepat agar 

dapat bertahan dan berkembang terus menerus. Perusahaan juga harus melakukan 

inovasi produk sesuai dengan perkembangan zaman agar produk yang dijual 

sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini. 

Dalam menghadapi persaingan bisnis di bidang industri kuliner, yang 

harus dilakukan adalah memberikan kualitas pelayanan yang baik dan 

memberikan sesuatu yang menarik, salah satunya adalah store atmosphere di 

perusahaan tersebut. Perusahaan yang memberikan kualitas pelayanan yang baik 

dan store atmosphere yang menarik dapat menarik pelanggan untuk melakukan 

pembelian ulang di perusahaan tersebut. 

Jika konsumen merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan 

maka konsumen akan loyal kepada perusahaan tersebut. Konsumen diharapkan 

dapat memberikan referensi kepada kerabatnya dan dapat melakukan pembelian 

ulang.Kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen dengan 

memberikan atau tidak memberikan unjuk kerja, misalnya konsumen telah 
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berkeyakinan apabila mereka menggunakan produk atau pelayanan dengan mutu 

tinggi maka konsumen tersebut tidak peduli lokasi tempat berdirinya. 

Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat 

diantaranya perusahan dengan konsumen menjadi harmonis dan membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan perusahaan.Kepuasan 

konsumen ini merupakan modal dasar bagi perusahaan dalam membentuk 

loyalitas pelanggan dimana pelanggan yang loyal merupakan aset penting untuk 

perusahaan. 

Perusahaan yang memberikan kualitas pelayanan yang baik maka akan 

menciptakan konsumen yang puas. Konsumen yang puas dapat membantu 

pemasaran perusahaan tersebut dengan word of mouth yaitu pemasaran yang 

dilakukan dari mulut ke mulut.Konsumen bisa merekomendasikan perusahaan 

tersebut kepada orang-orang terdekat, dan orang-orang biasanya lebih percaya 

dengan rekomendasi dari orang-orang terdekat. Jika perusahaan memberikan 

kualitas pelayanan yang buruk, konsumen pun tidak akan melakukan pembelian 

ulang dan akan memberi tahu orang-orang jika perusahaan tersebut memiliki 

kualitas pelayanan yang buruk. 

Ketika konsumen mengunjungi sebuah toko, tata letak toko akan 

mempengaruhi perilaku pengunjung. Penempatan item produk secara 

berkesinambungan berdasarkan kategori produk juga akan mempengaruhi 

perilaku konsumen. Jika konsumen merasa puas dengan store atmosphere yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan, toko, atau restoran, maka kemungkinan besar 

hubungan tersebut akan berlanjut. Mereka akan mereferensikan kepada orang-

orang terdekat bahwa perusahaan tersebut baik dalam kualitas pelayan dan 

memiliki tempat yang nyaman, sehingga dapat menguntungkan perusahaan dalam 

menjalankan bisnisnya. Hubungan antara perusahaan dengan konsumen ini akan 

bertahan lama. 

Store atmosphere, seperti telah dibuktikan dalam penelitian, dapat 

mempengaruhi keadaan emosi pembeli yang menyebabkan meningkatnya atau 

menurunnya perasaan senang dan membangkitkan keinginan, baik yang muncul 

dari psikological set ataupun keinginan yang bersifat mendadak. 
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Loyalitas konsumen lebih mengarah kepada perilaku yang ditujukan 

dengan pembelian rutin yang didasarkan pada unit pengambilan keputusan. 

Adapun karakteristik pembelian yang loyal antara lain adalah melakukan 

pembelian yang berulang-ulang(hanya membeli produk dari perusahaan tersebut), 

menolak produk lain, menujukan kekebalan (tidak terpengaruh) oleh daya tarik 

sejenis dari perusahaan pesaing, dan melakukan penciptaan prospek. 

Kerangka pemikiran berhubungan dengan kualitas pelayanan, store 

atmosphere, dan loyalitas konsumen dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

1.6. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau 

hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, 

akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang sedang 

berlangsung. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.Data primer adalah 

data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama, sementara data 

sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Teknik 

pengumpulan data sekunder dan data primer dilakukan dengan cara : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

yaitu pengumpulan data secara langsung dan mengadakan penelitian 

terhadap objek yang dilakukan dengan:  

Kualitas 

Pelayanan 

Store Atmosphere 

Loyalitas 

Konsumen 
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a. Observasi, yaitu: teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung pada objek penelitian, dokumen–dokumen yang digunakan 

guna mendapatkan gambaran yang sebenarnya. 

b. Wawancara yaitu: teknik pengumpulan data dengan tanya jawab 

kepada pihak yang berwenang atau yang berhubungan langsung 

dengan masalah tersebut. 

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah, kemudian dianalisis dan 

ditarik kesimpulan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari 

bahan-bahan dan membandingkan dengan beberapa sumber kepustakaan, 

seperti buku literatur, majalah-majalah dan lain-lain yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 

Data yang diperoleh selanjutnya akan dijadikan tinjauan pustaka dalam 

penelitian ini. 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Cafe La Tautto yang terdapat di Jl. Lodaya 

no. 22 Bandung.Sedangkan waktu penelitian dimulai pada bulan September2014 

sampai selesai. 

 


