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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia bisnis saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat 

pesat, baik bisnis yang bergerak di bidang manufaktur maupun jasa. 

Perkembangan perekonomian secara menyeluruh yang diiringi dengan 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menciptakan sebuah persaingan 

yang semakin ketat dan tajam, baik di pasar domestik maupun di pasar 

internasional. Oleh karena itu dalam persaingan yang demikian, perusahaan di 

tuntut untuk dapat memuaskan pelanggannya dengan menciptakan produk-produk 

berkualitas sesuai dengan keinginan konsumen (Chan,2003). 

Sebuah restoran ataupun cafe harus mempunyai keunggulan dalam 

bersaing, misalnya mempunyai kualitas produk serta pelayanan yang baik. Hal ini 

harus di pegang kokoh sebagai pelaku bisnis dalam bidang kuliner agar konsumen 

mempunyai rasa nyaman serta kepuasan terhadap restoran atau cafe tersebut. 

Selain itu, saat ini banyak berkembang cafe yang menambah jam operasionalnya 

menjadi 24 jam dengan free wifi dan kemungkinan akan makin menjamur 

menimbulkan persaingan di antara perusahaan dalam bidang kuliner yang sangat 

ketat, mengharuskan setiap perusahaan harus memiliki keunikan dan kekhasan 

tersendiri. Menurut Marsum (2005) cafe adalah tempat untuk makan dan minum 

sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai atau tidak resmi, selain itu juga 

merupakan suatu tipe dari restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk di 

dalam dan luar restoran. Kebanyakan cafe tidak menyajikan makanan berat 

namun lebih berfokus pada menu makanan ringan seperti kue, roti, sup, dan 

minuman. Biasanya cafe menyediakan menu yang lebih sedikit dibandingkan 
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dengan restoran. Tetapi cafe menawarkan suasana relaksasi bagi para 

konsumennya yang merasa lelah dan jenuh. 

Bober Cafe merupakan salah satu cafe yang ada di Kota Bandung. Bober 

cafe yang berlokasi di Jl. R.E. Martadinata No.123. Bober cafe adalah sebuah cafe 

dengan menu spesialisasi sesha smoking, kue kering dan kopi. Cafe ini berdiri 

pada awal 2004. Mulanya, bober cafe ini hanyalah tempat berkumpul anak-anak 

muda Bandung. Tahun 2008 kemudian pemilik cafe memperluas area dan 

memulai bisnis ini dengan memberikan fasilitas internet gratis dengan kecepatan 

tinggi agar lebih memuaskan konsumennya dan membuat konsumen betah 

berlama-lama nongkrong di bober cafe ini. Menurut hasil tanya-jawab 

(wawancara) awal yang penulis lakukan terhadap 15 responden konsumen yang 

berkunjung dan melakukan pembelian di Bober Cafe ini, mereka memuji selain 

tempatnya yang strategis dan mudah di jangkau menurut para responden tersebut 

bahwa produk makanan dan minuman di Bober Cafe memiliki harga yang 

terjangkau dan kualitas yang sesuai harga yang di tawarkan. Terlihat bahwa 

konsumen puas terhadap produk dan jasa yang di tawarkan Bober Cafe. 

Kemudian Bober Cafe juga memberikan layanan Entertainment program atau 

sering mengadakan event yang dijadikan Bober Cafe sebagai salah satu strategi 

pemasaran untuk menarik konsumen. menurut responden survey, event yang 

diadakan di Bober Cafe memberikan perbedaan dengan memberikan beragam 

seni hiburan di setiap harinya. Diantaranya adalah live music, pergelran nonton 

bareng sepakbola, serta stand up comedy yang sekarang ini banyak di minati oleh 

kawula muda di Kota Bandung. 

Namun, selain keunggulan-keunggulan yang di sebutkan di atas, banyak 

juga responden yang mengeluhkan tentang kekurangan Bober Cafe yang 



3 
 

berhubungan dengan suasana toko. Diantaranya, konsumen mengeluhkan area 

parkir yang kurang luas untuk ukuran kafe yng beroperasional selama 24 jam, 

suhu di cafe yang kurang sejuk, dan penunjuk fasilitas cafe sperti penunjuk 

mushola dan penunuk toilet yang kurang jelas terlihat oleh konsumen. dari hasil 

survey tersebut, penulis menemukan kurang baiknya sektor store atmospher di 

Bober Cafe. 

Sebagai cafe yang sudah cukup lama berdiri di Kota Bandung, Bober Cafe 

harus bisa bersaing dengan cafe-cafe baru lainnya yang akan menjadi pesaing 

Bober Cafe dan telah siap mencari cara yang bertujuan untuk menarik konsumen 

sebanyak-banyaknya. oeh karena itu, Bober Cafe harus memiliki cara untuk lebih 

memuaskan konsumen. Di bawah ini adalah tabel 1.1 tentang cafe sejenis yang 

berada di Kota Bandung. 

Tabel 1.1 

Tabel Cafe Sejenis yang berada di Kota Bandung 

No. Nama 

Cafe 

Alamat Ukuran Lahan 

Parkir 

Pengunjung yang 

datang bulan 

Februari 2016 

1 Bober 

Cafe 

Jl. Riau No. 123 100 Meter 14.010 orang 

2 Dakken 

Cafe 

Jl. R.E 

Martadinata 

250 Meter 10.215 orang 

3 Siete Cafe Jl. Tongkeng No. 

20 

200 Meter 12.342 orang 

Sumber: bacaterus.com/tempat-nongkrong-di-bandung-yang-asik/ 

 

Tabel diatas menjelaskan bahwa Bober Cafe adalah cafe yang paling 

banyak di datangi pengunjung per bulan Februari 2016 dengan pengunjung 

sebanyak 14.010. Meskipun Bober Cafe memiliki lahan parkir yang lebih kecil 

tetapi pengunjungnya tercatat lebih banyak dari dua cafe lainnya. Fenomena ini 

tidak sesuai dengan salah satu unsur Phisycal Evidence yaitu lingkungan eksterior 
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yang dimana lahan parkir tidak ada hubungannya dengan pembelian. Ini 

menjelaskan bahwa ada faktor lain yang berpengaruh terhadap pembelian.  

 Menurut Tjiptono (2007), kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan 

(service quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para 

konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan 

pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan / inginkan terhadap atribut-

atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan 

(perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan 

konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan 

berkualitas.Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2012), kualitas produk adalah 

Karakteristik dari produk atau jasa yang pada kemampuannya menanggung janji 

atau sisipan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Menurut penelitian 

terdahulu yaitu Budi Hermawan (2011) dengan judul penelitian “PENGARUH 

KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN, REPUTASI MEREK DAN 

LOYALITAS KONSUMEN JAMU TOLAK ANGIN PT. SIDO MUNCUL”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Non 

Probability Sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa variasi loyalitas 

konsumen dipengaruhi baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh 

variasi berbagai variabel di antaranya kualitas produk, kepuasan konsumen dan 

reputasi merek. Ini berarti bahwa loyalitas konsumen dapat ditingkatkan dengan 
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memperhatikan kualitas produk, kepuasan konsumen dan reputasi merek dari 

Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul. 

Menurut skripsi yang di tulis Ropinov Saputra (2010) yang berjudul 

“ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, 

DAN KEPERCAYAAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS 

PELANGGANAN (Studi pada PT. Nusantara Sakti Demak). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Variabel kualitas pelayanan merupakan variabel yang 

berpengaruh paling besar terhadap loyalitas pelanggan, dengan nilai koefisien 

regresi yang positif sebesar 0,345. Sementara variabel yang menempati urutan 

kedua adalah kualitas produk yang berpengaruh positif signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan, dengan nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0, 326. 

Selanjutnya variabel kepercayaan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan 

dengan nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,319.   

 Dari penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan dan kualitas produk adalah merupakan unsur yang sangat penting yang 

harus di perhatikan setiap pelaku usaha bisnis terutama bisnis cafe dan restoran 

karena kualitas pelayanan dan kualitas produk sangat mempengaruhi konsumen 

untuk merasa puas ketika berkunjung ke cafe tersebut dan melakukan pembelian 

ulang. Cafe sendiri merupakan tempat yang di kunjungi konsumen untuk 

bersantai berlama-lama menikmati produk dari cafe tersebut sehingga suasana 

toko harus menciptakan rasa nyaman dan cozy untuk di kunjungi konsumen, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH 

KUALITAS PELAYANAN DAN FOOD QUALITY TERHADAP 

LOYALITAS KONSUMEN BOBER CAFE BANDUNG”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

yaitu mengenai pengaruh Kualitas pelayanan dan Food Quality dengan loyalitas 

konsumen, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kualitas Pelayanan yang dimiliki Bober Cafe. 

2. Bagaimana Food Quality yang dimiliki Bober Cafe. 

3. Bagaimana pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Konsumen 

Bober Cafe. 

4. Bagaimana pengaruh Food Quality terhadap Loyalitas Konsumen Bober 

Cafe. 

5. Bagaimana pengaruh Kualitas Pelayanan, dan Food Quality terhadap 

Loyalitas Konsumen Bober Cafe. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitin ini adalah untuk memperoleh data dan 

informasi yang memberikan gambaran tentang pelaksanaan Kualitas 

Karyawan dan food quality serta pengaruhnya terhadap loyalitas konsumen 

pada Bober Cafe Bandung. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Kualitas Pelayanan yang dimiliki Bober 

Cafe Bandung. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan food quality Bober Cafe Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas 

Konsumen Bober Cafe. 

4. Untuk mengetahui pengaruh food quality terhadap Loyalitas Konsumen 

Bober Cafe. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan, dan Food Quality 

terhadap Loyalitas Konsumen Bober Cafe. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan serta bermanfaat, 

terutama bagi: 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta 

informasi yang berguna bagi perusahaan mengenai pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Food Quality terhadap loyalitas konsumen di Bober 

Cafe Bandung. 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

pendalaman penulis sebagai implementasi dari ilmu dan teori 

pemasaran yang didapatkan selama di bangku perkuliahan. Selain itu, 

hasil penelitian ini ditunjukan untuk penyusunan tugas akhir pada 

program studi Manajemen S1 Universitas Widyatama. 

c. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan pula sebagai 

referensi dan bahan bacaan serta pembanding akademis bagi rekan-

rekan, khususnya mahasiswa Universitas Widyatama serta masyarakat 

luas pada umumnya. 


