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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis di era Abad ke-21 telah berkembang sangat pesat

dan  mengalami metamorfosis yang berkesinambungan. Dimana salah satu contoh

perubahan tersebut yaitu dalam hal pengembangan teknologi dan gaya hidup (life

style),  dimana hal ini tak lepas dari pengaruh globalisasi yang kini terjadi. Dalam

era globalisasi ini, jumlah merek dan produk yang bersaing dalam  pasar menjadi

sangat banyak sehingga konsumen memiliki ragam pilihan dan alternatif produk

dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya dan berhak memilih  sesuai yang

konsumen inginkan. Dengan adanya persaingan yang terjadi, hal  tersebut

menuntut para pelaku bisnis untuk mengeluarkan segala kemampuan yang mereka

miliki agar dapat bersaing di pasar.

Setiap pelaku usaha di tiap kategori bisnis dituntut untuk memiliki

kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi dan menempatkan orientasi

kepada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama (Philip Kotler, 2008).

Perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan, harus mempelajari

terlebih dahulu keinginan dan kebutuhan, konsumen pada saat ini dan yang akan

datang. Menurut Philip Kotler (2008), bahwa kepuasan pelanggan merupakan

suatu perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah

membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu

produk yang dihasilkan oleh  perusahaan. Kualitas pelayanan mempunyai

pengaruh terhadap  kepuasan pelanggan (Cronin dan Taylor, dalam Prabowo

2002). Dampak positif dari pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan dan

kesetiaan pelanggan serta keinginan untuk melakukan pembelian kembali (re-

buying), yang tentunya akan meningkatkan pendapatan yang diterima dari produk

yang telah terjual. Agar dapat bersaing, bertahan hidup, dan berkembang, maka

perusahaan dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan
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dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas, maka dengan begitu

pelanggan akan merasa mendapat kepuasan tersendiri dan merasa dihargai

sehingga mereka senang dan bersedia untuk menjadi pelanggan tetap.

Banyaknya kedai yang hadir di Jl, Cikutra Bandung membuat persaingan

di bidang bisnis tersebut semakin ketat, karena disebabkan oleh banyaknya ragam

varian menu dengan variasi bentuk serta rasa, dan tekstur yang sesuai dengan

kualitas produk yang dihadirkan.

Tabel 1.1

Data Kedai di Cikutra Bandung

No Nama Toko Alamat

1.

Kupi Sanger Aceh Jl, Cikutra darat No.189 RT03/RW03

cibeunyying kaler- 40124 Bandung.

2.

Victoria cafe Jl, Cikutra darat No.189 RT03/RW03

cibeunyying kaler- 40124 Bandung Indonesia .

3. Warung upnormal Jl,  Cikutra Bandung Indonesia

4. Cekeran Midun Jl, Cikutra  Bandung Indonesia

Sumber: Kupi Sanger Aceh

Dengan semakin berkembangnya bisnis di bidang usahamakanan dan

minumandi Cikutra Bandung, pihak Kupi Sanger Aceh harus berjuang keras

dalam mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Hal tersebut sangat  penting

karena adanya persaingan yang sangat ketat dari para pelaku bisnislainnya, yang

masing-masing pelaku bisnis berusaha menampilkan ciri-ciri produk yang

dihasilkan, karakter dan identitas kedai, kualitas dan keunggulan produk mulai

dari kelezatan makanan dan minuman itu sendiri, varian rasa dan menu makanan

atau minuman yang berbeda dari kedai lainnya. Selain itu, Kupi Sanger Aceh juga

menerapkan sistem layanan antar pesanan kepada setiap konsumennya yang

khusus berada di wilayah Jl, Cikutra Bandung secara gratis.



3

Tabel 1.2

Data Penjualan Kupi Sanger Aceh Periode 2014-2015

Bulan

Roti & Kue

Mie
aceh

Nasi
gorengaceh

Roti
canai

Kopi
sanger

Teh
tarik

Jumlah Selisih

Januari 180 150 50 260 240 880 -

Februari 163 115 87 253 271 889 9

Maret 175 160 85 260 253 933 44

April 120 110 63 236 233 762 -171

Mei 195 157 93 283 271 999 237

Juni 203 195 105 270 293 1066 67

Juli 130 112 53 201 180 676 -390

Agustus 323 285 107 329 342 1386 710

September 351 312 120 330 358 1471 85

Oktober 355 321 118 358 361 1513 42

November 321 319 144 332 318 1434 -79

Desember 323 320 111 311 298 1363 -71

Total 2839 2556 1136 3423 3418 13372 483
Sumber : kupi Sanger Aceh

Tabel tersebut mewakili data penjualan dari sebagian kecil contoh jenis

mie goreng, nasi goreng dan aneka minuman di Kupi Sanger Aceh, yang

merupakan favorit pilihan warga Bandung di wilayah cikutra. Berdasarkan tabel

diatas, terlihat bahwa terjadi fluktuasi (naik turun) pada penjualan di Kupi Sanger

Aceh. Terlihat ada beberapa bulan yang mengalami peningkatan dan penurunan

dalam penjualan. Dapat dilihat pada tabel, terjadi penurunan penjualan pada bulan

april sebesar 171 porsi, bulan Juli sebesar 390 porsi, bulan November 79 porsi,

dan di bulan Desembermengalami penurunan penjualan sebesar 71 porsi.

Fluktuasi angka penjualan tersebut terjadi karena adanya persaingan dari ragam

jenis masing-masing produk yang tersedia sesuai dengan kualitas rasa dan tekstur

yang dimiliki yang mampu memenuhi selera keinginan pelanggannya. Melihat

kondisi yang demikian, maka pihak manajemen perusahaan harus melakukan

sebuah perubahan dengan menghadirkan inovasi baru yang lebih segar lagi agar

dapat memenuhi keinginan dan harapan konsumen, yang pada akhirnya akan
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memberi rasa percaya konsumen untuk tetap menjadi pelanggan setianya dengan

melakukan pembelian kembali terhadap produk Kupi sanger Acehserta

merekomendasikan kepada pihak lain secara orang perorangan. Untuk tetap dapat

bertahan, pihak Kupi Sanger Aceh harus dapat menerima dan menampung

keluhan dari pelanggan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada serta

lebih meningkatkan kinerja yang selama ini telah dilakukan untuk meningkatkan

kepuasan konsumennya. Dibawah ini terdapat beberapa keluhan ketidakpuasan

yang diterima oleh Kupi Sanger Acehdari pelanggan setia mereka yang telah

melakukan pembelian di kedainya.

Tabel 1.3
Data Keluhan Pelanggan Kedai Kupi Sanger Aceh

Selama Tahun 2012-2015
No Keluhan Pelanggan 2012 2013 2014 2015

1 Keterampilan koki dalam  hal
cita rasa berbeda-beda.

3 5 7 12

2 Pelanggan terkadang merasa
kesulitan menemukan tempat
parkir.

5 5 8 11

3 Perlu membukanya toko
cabang agar lebih
memudahkan pelanggan
yang ingin membeli produk
Kupi Sanger Aceh.

3 4 9 13

4 Lebih diperhatikan dalam
segi variasi rasa makanan
dan minuman yang di
sediakan di Kupi Sanger
Aceh.

5 7 10 13

5 Pengetahuan waiters kurang
memahami produk kedai
kupi sanger.

7 9 14 19

6 Jam buka kedai tidak
konsisten.

3 5 9 9

7 Keramahan waiters kepada
konsumen.

8 12 17 21

8 Ketepatan  menu yang di
pesan dengan  menu yang di
sajikan.

4 6 9 12

9 Ketanggapan waiters
terhadap keluhan konsumen.

6 10 15 22

10 Kelengkapan fasilitas kedai
kupi sanger aceh.

4 6 9 12

Total 48 69 107 144

Sumber : Kupi Sanger Aceh

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kedai kupi sanger aceh dari

tahun 2012-2015 keluhan yang di peroleh terus meningkat, sedangkan kualitas
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pelayanan dalam segi penambahan karyawan nya sudah di tambahkan dengan

menambah 6 orang karyawan yang sebelumnya berjumlah 2 orang. Apabila

dilihat dari penelitian terdahulu yang tulis oleh (Dwi Aryani dan Febrina

Rosinta Mei-Agustus 2010; 114-126) menyatakan bahwa “Pembentukan kualitas

pelayanan dan Kepuasan Pelanggan  terbukti saling berhubungan satu dengan

yang lain, dimana kualitas pelayanan mempengaruhi loyalitas baik secara

langsung maupun secara tidak langsung melalui kepuasan pelanggan”.

Untuk tetap bertahan, Kupi Sanger Aceh harus melakukan perubahan

strategi, misalnya dengan cara melakukan evaluasi mengenai varian rasa yang

ditawarkan oleh pihaknya apakah telah sesuai dengan pangsa pasar, sejauh mana

keragaman produk-produk yang ditawarkannya mampu menarik minat beli

konsumen, bagaimana mempromosikan produk-produknya melalui akun jejaring

sosial seperti facebook, twitter serta memberikan informasi terupdate melalui

websitenya, bagaimana kualitas pelayanan para karyawan terhadap konsumen di

setiap harinya dan pihak perusahaan harus selalu inovatif dalam menciptakan

produk baru dengan membuat kreasi varian rasa dan jenis makanan atau minuman

baru, agar konsumen tidak merasa bosan dan jenuh dengan varian makanan atau

minuman yang sudah ada.

Kupi Sanger Aceh sebaiknya juga melakukan survey kepada pelanggannya

dan hasil akhir survey dicatat di dalam pembukuan yang pada akhirnya dijadikan

sebagai bahan evaluasi pihak perusahaan untuk memperbaiki kekurangan dan

menciptakan inovasi baru yang bervariasi. Pada dasarnya kepuasan dan

ketidakpuasan pelanggan atas suatu produk/jasa akan berpengaruh pada pola

perilaku selanjutnya. Hal ini ditunjukkan pelanggan setelah terjadinya proses

pembelian (Philip Kotler, 2008). Apabila pelanggan merasa puas, maka dia akan

menunjukkan besarnya kemungkinan untuk kembali membeli produk yang sama.

Pelanggan yang puas juga akan cenderung memberikan referensi yang baik

terhadap produk kepada orang lain. Tidak demikian dengan pelanggan yang tidak

puas. Pelanggan tersebut akan lebih memilih untuk mencari informasi pihak

penyedia produk atau jasa lain yang sejenis yang dibutuhkannya, lalu kemudian

mereka lebih memilih untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa  baru
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tersebut yang dianggap lebih mampu memenuhi kepuasan keinginan mereka dan

meninggalkan produk atau jasa yang lama sebelumnya. Serta pelanggan tersebut

tidak akan merekomendasikan produk atau jasa yang dianggapnya tidak mampu

memenuhi kepuasan mereka kepada orang-orang disekitarnya. Proses itu akan

terus berulang sampai konsumen merasa terpuaskan atas keputusan pembelian

produknya. Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis dalam melakukan

penelitian tentang: “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP

KEPUASAN PELANGGAN KUPI SANGER ACEH”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan

sebelumnya, permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kupi Sanger Aceh adalah

adanya ketidakpuasan konsumen yang ditunjukkan dengan terdapatnya keluhan

pelanggan yang merupakan efek dari ketidakpuasan mereka setelah melakukan

transaksi pembelian padaKupi Sanger Aceh. Dengan terdapatnya keluhan

pelanggan tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk dapat meningkatkan

kembali rasa puas pelanggan. Dari masalah yang dihadapi oleh pihakKupi Sanger

Aceh, maka masalah dari penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kepuasan

konsumenKupi Sanger Aceh.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka akan menimbulkan

pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan

pelanggan Kupi Sanger Aceh?

2. Bagaiamana kepuasan konsumen Kedai Kupi  Sanger Aceh?

3. Apakah  kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan

Kedai Kupi Sanger Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1) Mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap

kepuasan konsumen pada Kupi Sanger Aceh.

2) Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan Kedai Kupi Sanger Aceh.
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3) Mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan tingkat

kepuasan pelanggan Kedai Kupi Sanger Aceh.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian dan

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagi perusahaan :

 Memberikan informasi terhadap perusahaan tentang seberapa jauh

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen yang

kemudian akan berdampak kepada loyalitas dari pelanggan perusahaan

tersebut.

Bagi Penulis :

 Karya tulis ini diharapkan akan dapat memberikan pengetahuan

terhadap penulis khususnya dalam bidang pemasaran yang

berhubungan dengan kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan serta

dampak-dampaknya dalam perekonomian secara luas sehingga dapat

berguna di masa yang akan datang.

Bagi pembaca:

 Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi

pembaca dalam penulisan karya ilmiah dengan topik tulisan yang

sejenis.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian

deskriptif. Menurut Nazir (2011:54) dalam bukunya yang berjudul

“Metode Penelitian” metode penelitian adalah sebagai berikut :

“Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti sekelompok

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran

atau lukisan secara sistematis,  factual dan akurat  mengenai fakta-

fakta  sifat-sifat hubungan antarfenomena yang diselidiki”.
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Disamping itu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (field research)

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan

turun langsung untuk meninjau dan meneliti ke perusahaan yang

diteliti oleh penulis serta melakukan :

a. Observasi

Yaitu pengamatan langsung pada perusahaan yang menjadi objek

penelitian dengan jalan mengamati objek penelitian tersebut guna

kelengkapan data dan memperoleh gambaran mengenai

perusahaansehingga diharapkan data yang diperoleh dapat

dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Wawancara

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengajukan

pertanyaan langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan,

sehingga dapat diperoleh keterangan dan data-data yang diperlukan.

c. Kuesioner

Data diperoleh dengan cara menyebarkan suatu daftar

pertanyaan/peryataan yang cukup terperinci dan lengkap tetang obyek

yang diteliti pada responden.

2. Penelitian pustaka (library research)

Dalam mengumpulkan data ini penelitian memperoleh data melalui

litelatur yang sesuai dengan pokok-pokok masalah untuk mendapatkan

landasan teori sebagai dasar dalam melakukan penelitian.
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1.6 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang

akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian

di Kupi Sanger Aceh yang berlokasi di Jl, Cikutra No 189 cibeunyying

kaler- 40124 Bandung.


