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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini membawa dampak yang cukup besar bagi

perkembangan dunia  bisnis.  Pasar terbuka luas, peluang menjadi semakin lebar,

berbagai macam alternatif pilihan produk yang diberikan konsumen pun semakin

banyak   dan   membuat   semakin   berkembangnya   ekspektasi   konsumen untuk

memenuhi sesuatu yang  diinginkannya. Kondisi ini  menuntut  setiap  perusahaan

untuk bisa  memberikan kepuasan  pada konsumennya, hal  ini agar  pelaku  bisnis

dapat  mempertahankan  bisnisnya secara berkesinambungan  dengan  perusahaan-

perusahaan  lain  yang  berkecimpung  dalam  bidang  yang  sama.  Perusahaan yang

ingin  berkembang  dan  mendapatkan  kepuasan  dari  konsumennya harus  dapat

memberikan nilai yang lebih terhadap berbagai kualitas yang diberikannya kepada

konsumen. Karena dengan terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan

beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dan konsumennya

menjadi  harmonis,  serta  memberikan  dasar  yang  baik  bagi  pembelian  ulang  dan

terciptanya loyalitas konsumen.

Dampak  dari  globalisasi  pada  dunia  bisnis membuat  para  pelaku  bisnis

menjadi   lebih   kreatif   dalam   memberikan   pelayanannya   terhadap   konsumen,

bertujuan  untuk  memberikan  rasa puas  terhadap konsumen dan  dapat  memiliki

daya  saing  yang  kuat di  pasar. Menurut Lupiyoadi  (2001), menyatakan  bahwa

dalam  menentukan  tingkat  kepuasan,  terdapat  5  faktor  utama  yang  penting  dan

harus diperhatikan oleh perusahaan, diantaranya adalah kualitas layanan, kualitas

produk,   perasaan   emosional,   harga   dan   biaya. Kualitas   layanan, kepuasan

pelanggan, dan menciptakan loyalitas pelanggan merupakan 3 elemen kunci yang

menentukan  kesuksesan  implementasi  konsep  pemasaran, baik  organisasi  laba

maupun  nirlaba (Tjiptono,  2008). Disini  kualitas layanan  menjadi  hal  yang
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penting untuk   di   berikan   pada konsumen, jika   pelayanan diberikan secara

maksimal  tentu   saja   akan   mempengaruhi kepuasan dan loyalitas seorang

konsumen.

Kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang baik merupakan aspek yang

harus diperhatikan, jika konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan

tentu   saja   akan   menimbulkan   dampak   yang   positif,   yang   mungkin   akan

berdampak pada   loyalitas   terhadap   perusahaan   yang   memberikan   kepuasan

tersebut.  Jika konsumen telah  memiliki  perasaan  puas  akan  pelayanan yang

diberikan,  dapat  dimungkinkan konsumen tersebut  akan  menjadi  pelanggan  yang

loyal  terhadap  perusahaan  dan dimungkinkan tidak  akan  berpaling  pada  jasa

layanan  yang  lain.  Menurut Tjiptono  (2008) Peningkatan  kepuasan  pelanggan

berpotensi  mengarah  pada  pertumbuhan  penjualan  jangka  panjang  dan  jangka

pendek, serta pangsa pasar sebagai hasil pembelian ulang.

Semakin  berkembangnya  ekspektasi  pelanggan mendorong perusahaan

untuk lebih memfokuskan  pada upaya untuk  mempertahankan  pelanggan  yang

ada. Mempertahankan pasar yang ada melalui pengembangan loyalitas pelanggan

merupakan salah satu tujuan perusahaan untuk mempertahankan bisnis dan profit

mereka.  Upaya  perusahaan  dalam  menjalankan  tujuan  perusahaan  tersebut  dapat

dilakukan  melalui  beberapa cara  yaitu  dari  segi  kualitas layanan yang  diberikan

kepada  pelanggan  dan suasana  toko (Store  Atmosphere) perusahaan  yang  baik

yang dapat membuat nyaman dan memberikan kepuasan bagi konsumen.

Menurut Kotler (2008), bahwa  kepuasan  pelanggan  merupakan  suatu

perasaan  senang  atau  kecewa  seseorang  yang timbul  karena  membandingkan

kinerja  yang  dipersepsikan  produk  (atau  hasil)  terhadap  ekspetasi  mereka.  Jika

kinerja gagal dalam memenuhi ekspetasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja

sesuai  dengan  ekspetasi,  pelanggan  akan  puas.  Jika    kinerja  melebihi ekspetasi,

maka pelanggan  akan merasa sangat puas atau senang.
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Menurut Tjiptono (2008), konsep  kepuasan  pelanggan  bermanfaat  dalam

memberikan  informasi  lebih  jelas tentang seberapa puas atau tidak puas konsumen

terhadap produk.

Terciptanya  kepuasan  konsumen  dapat  memberikan  manfaat,  diantaranya

hubungan    antara    perusahaan    dengan    pelanggannya    menjadi    harmonis,

memberikan   dasar   yang   baik   bagi   pembeli   ulang   dan   terciptanya   loyalitas

konsumen. Menurut Hurriyati dalam Harianto (2013), Loyalitas adalah komitmen

pelanggan    bertahan    secara    mendalam    untuk    berlangganan    kembali    atau

melakukan  pembelian  ulang  produk  secara  konsisten  di  masa  yang  akan  datang,

meskipun pengaruh secara situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi

untuk menyebabkan perubahan perilaku.

Menurut Lovelock (dalam Iswari dan Suryandari 2013), loyalitas konsumen

adalah  keinginan  konsumen  untuk  melanjutkan  berlangganan  di  suatu perusahaan

dalam  jangka  panjang,  membeli  barang  dan  jasa  hanya  dari  satu tempat  saja

dan  secara  berulang-ulang,  serta secara  sukarela  merekomendasikan produk

perusahaan  kepada  orang  lain.  Konsep  loyalitas  lebih  mengarah  kepada prilaku

dibandingkan  dengan  sikap  dan  seorang  konsumen  yang  loyal  akan

memperlihatkan  prilaku  pembelian  yang  didefinisikan  sebagai  pembelian yang

teratur (Lupiyoadi, 2008). Pelanggan yang loyal memiliki  karakteristik; melakukan

pembelian  atau  penggunaan  jasa  secara  berulang-ulang,  tetap  setia berlangganan

pada sebuah perusahaan dalam jangka panjang, merekomendasikan produk  atau  jasa

yang  telah digunakan  kepada  pihak  lain,  dan  menunjukan kekebalan dari daya

tarik produk atau jasa sejenis dari pesaing di pasar (Lovelock, 2007).

Kualitas layanan mencerminkan perbandingan antara tingkat layanan yang

disampaikan   perusahaan   dibandingkan   dengan   ekspetasi   pelanggan. Kualitas

layanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta

ketepatan    penyampaiannya    dalam   mengimbangi   atau   melampaui    harapan



4

pelanggan (Tjiptono, 2008).  Pelayanan  mengandung  pengertian  setiap  kegiatan

atau  manfaat  yang  diberikan  oleh  suatu  pihak  kepada  pihak  lain  yang  pada

dasarnya  tidak  berwujud  dan  tidak  pula  berakibat  kepemilikan  sesuatu (kotler,

2012).  Sedangkan  kualitas,  adalah  keseluruhan  ciri  serta sifat  suatu  produk  atau

pelayanan    yang    berpengaruh    kepada    kemampuannya    untuk    memuaskan

kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat (Kotler, 2012).

Suasana toko atau Store Atmosphere merupakan   hal   yang   perlu

diperhatikan   oleh   suatu   bisnis   dalam   menciptakan   kepuasan   konsumennya.

Dengan adanya Store Atmosphere yang baik, perusahaan dapat menarik konsumen

untuk berkunjung dan melakukan pembelian.

Jika  pihak  manajemen  memiliki  tujuan  untuk  memberitahu,  menarik,

memikat  atau  mendorong  konsumen  untuk  datang  kembali  dan  untuk  membeli

produk,  maka Store Atmosphere berperan penting   dalam   memikat   pembeli

(Sopiah  dan  Syihabudhin,  2008). Store  Atmosphere dapat  membuat  mereka

para konsumen  merasa  nyaman  saat  membeli  produk  di  toko  tersebut.  Menurut

Lamb dkk  (2001), Store  Atmosphere merupakan  kesan  keseluruhan  yang

disampaikan oleh tata letak toko, dekorasi, dan lingkungan sekitarnya.

Berbicara mengenai dampak globalisasi pada dunia bisnis yang menjadikan

pasar yang semakin terbuka luas, peluang bisnis menjadi semakin lebar, keberadaan

bisnis cafe sebagai salah satu dampak globalisasi bisnis ini juga semakin menjamur

diberbagai kota khusunya kota Bandung dan pergelutan persaingan sangat terasa

antara pelaku bisnis cafe di bidang jenis produk yang ditawarkan sama ini yaitu

makanan barat (westren food). Selain itu industri kuliner selalu berinovasi tidak

terpaku hanya dalam bentuk formal, saat ini banyak event atau bazaar bermunculan

yang bertemakan tentang kuliner seperti food festival, lookats market, trademark

market, dimana para pelaku bisnis usaha kuliner diberikan tempat atau wadah untuk

menjual produknya. Seperti kedai - kedai, food truck dan ada juga food court yang
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sedang  menjamur dan memiliki prospek yang bagus untuk dijalani karena melihat

kebutuhan pasar atas tempat makan yang nyaman, dekat dengan lokasi belanja, dan

dengan sajian makanan yang enak dan murah. Persaingan dalam usaha food court

relatif sangat tinggi  mengingat  menu  yang  hampir  sejenis.  Hal  ini memacu

pelaku  usaha food court untuk  memberikan penyajian  yang  lebih  baik  dan  tidak

kalah dibandingkan lainnya. Food court memungkinkan setiap orang untuk dapat

mencoba berbagai jenis kuliner nusantara maupun westren tanpa harus mengunjungi

seluruh daerah Indonesia karena food court terdiri dari berbagai stand makanan

berbeda. Adapun di bawah ini merupakan tabel pelaku bisnis sejenis cafe yang berada

di food court Festival Citylink Bandung :

Tabel 1.1

Pelaku Bisnis yang berada

di Food Court Citylink Bandung

No Nama Cafe Lokasi

1 Dr Ribs Food Court Lt 3 No.12

2 Mie Tarik King Food Court Lt 3 No.13

3 Sungai Musi Food Court Lt 3 No.17

4 Justus Steak Food Court Lt 3 No.18

5 Raja Baso Saboga Food Court Lt 3 No.20

6 Choe goui Food Court Lt 3 No.21

7 D’taste Food Court Lt 3 No.23

8 Asian grill Food Court Lt 3 No.24

9 Nasi Goreng Kambing Food Court Lt 3 No.25

10 Ayam Seuhah Food Court Lt 3 No.27

11 Saisan Food Court Lt 3 No.29

12 Ogawaya Food Court Lt 3 No.30

13 Gudeg Jogja Mas Egie Food Court Lt 3 No.33
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Sumber : Manajemen food court Citylink Bandung, 2017

Dengan persaingan tersebut memaksa pelaku bisnis kuliner di kota Bandung untuk

terus berinovasi agar dapat menarik perhatian konsumen. Pada umumnya restoran dan

cafe yang ada di Kota Bandung menciptakan sebuah produk yang hampir sama,

sehingga restoran dan cafe harus memberikan pelayanan yang baik serta dapat

menciptakan suasana yang nyaman bagi konsumen agar dapat menciptakan kesan

yang baik di benak konsumen. Dengan begitu konsumen akan melakukan pembelian

ulang dan mereka merekomendasikan kepada teman, kerabat, atau keluarga mereka.

La Mercy merupakan sebuah cafe yang berdiri pada tanggal 10 November

2013 yang pada awalnya beralamat di jalan Jatayu belakang pasar Kota Bandung. La

14 Clemmons Food Court Lt 3 No.36

No Nama Cafe Lokasi

15 Sate Maranggi Poerwakarta Food Court Lt 3 No.41

16 Gado Gado Batununggal Food Court Lt 3 No.42

17 Ayam & Bebek Betutu Food Court Lt 3 No.44

18 Tenno Food Court Lt 3 No.46

19 Tulang Jambal Food Court Lt 3 No.51

20 Ayam Goreng Fatmawati Food Court Lt 3 No.55

21 Gurame Rame Food Court Lt 3 No.56

22 Sate Padang & Bubur Holis Food Court Lt 3 No.57

23 Yammie Food Court Lt 3 No.60

24 Dapoer Penyet Food Court Lt 3 No.61

25 Sukigao Food Court Lt 3 No.64

26 Saung Bumbu Racik Desa Food Court Lt 3 No.66

27 Nasi Goreng Gila Food Court Lt 3 No.68

28 Sate Taichan Food Court Lt 3 No.69

29 Malaysian Food Food Court Lt 3 No.71

30 Chobo Kitchen Food Court Lt 3 No.77
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Mercy adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Dan pada bulan April

tahun 2014 La Mercy merupakan salah satu cafe yang terdapat di food court pada

salah satu mall yaitu mall Festival Citylink yang bertempat di jalan Peta No.241,

Festival Citylink, Lantai.3, Suka Asih, Bojongloa Kaler, Kota Bandung dan

melakukan pengembangan bisnis menjadi lebih besar yang pada awalnya hanya

menyediakan makanan pasta saja sekarang La Mercy menyediakan makanan westren

dengan berbagai macam pasta, Butter Rice dan Minuman. La Mercy telah melakukan

berbagai inovasi mulai dari pelayanan hingga suasana cafe agar dapat meanarik

perhatian dan mempertahankan konsumen. Namun berbagai inovasi yang telah

dilakukan oleh La Mercy tidak maksimal hal ini dapat dilihat dari data penjualan pada

pertengahan bulan mengalami penurunan. Adapun di bawah ini merupakan tabel data

pendapatan Cafe La Mercy pada tahun 2016.

Tabel 1.2

Data Jumlah Konsumen dan Pendapatan

Cafe La Mercy pada tahun 2016

Bulan Jumlah Konsumen Pendapatan

Januari 564 Rp. 41.223.219

Februari 521 Rp. 36.204.131

Maret 482 Rp. 28.445.965

April 466 Rp. 27.504.316

Mei 449 Rp. 26.651.522

Juni 566 Rp. 45.097.346

Juli 623 Rp. 52.403.603

Agustus 484 Rp. 27.335.800

September 530 Rp. 37.750.670

Oktober 434 Rp. 25.102.154

November 689 Rp. 55.110.354

Desember 982 Rp. 80.572.581

Jumlah 7.013 Rp. 512.901.661
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Sumber : Cafe La Mercy, 2016

Berdasarkan  data  tabel  diatas,  menunjukkan  terjadinya  fluktuasi  dalam penjualan

setiap bulannya ada beberapa bulan yang mengalami peningkatan dan penurunan

pada jumlah pelanggan dan penjualan per bulannya tetapi frekuensi penurunannya

lebih banyak daripada peningkatan. Hal ini harus diperhatikan oleh  perusahaan

untuk  mempertahankan  pelanggan  yang  sudah  ada, agar tidak  berpindah  ke

pesaing lainnya.

Melihat kondisi yang seperti ini, maka pihak dari pengelola Cafe La Mercy

harus melakukan evaluasi dan inovasi baru yang harus diperbaiki untuk diberikan

kepada konsumen, hal ini agar dapat memenuhi keinginan dan harapan dari

konsumen, yang pada akhirnya akan memberikan rasa puas dan percaya untuk tetap

menjadi pelanggan setia dengan melakukan pembelian ulang pada Cafe La Mercy.

Dalam mempertahankan pelanggan setianya dan mendapatkan pelanggan baru, Cafe

La Mercy harus menerima dan menampung kritik dan saran yang diterima dari

keluhan pelanggan setianya. Hal ini dilakukan agar Cafe La Mercy dapat

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada serta dapat lebih meningkatkan

kinerja pelayanan yang lebih baik lagi terhadap konsumennya untuk meningkatkan

nilai kepuasan dari konsumen.

Berikut adalah beberapa keluhan yang diterima oleh pihak pengelola Cafe La

Mercy dari pelanggan mereka yang telah melakukan pembelian.

Tabel 1.3

Data Keluhan Pelanggan Cafe La Mercy

No Keluhan Pelanggan

1 Terdapat pelayan yang salah sewaktu memberikan pesanan yang sudah dipesan,

sehingga konsumen harus menunggu lama.
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2 Terdapat salah satu karyawan yang memberikan respon kurang baik, ketika

pelanggan menanyakan pesanan yang belum datang.

No Keluhan Pelanggan

3 Terdapat pelayan mengantar makanan atau minuman tidak sesuai antrian.

4 Terdapat konsumen yang mengeluhkan suasana yang panas karena AC tidak

berfungsi dengan baik.

5 Terdapat konsumen yang mengeluhkan musik yang kurang sesuai.

6 Pelanggan mengeluh pada rasa minuman yang disajikan tidak selalu sama

kualitasnya.

Sumber: Wawancara langsung dengan Owner Cafe La Mercy, 2017

Dari data kritik dan saran diatas pengelola Cafe La Mercy harus melakukan

perubahan dan evaluasi atas apa yang masih kurang, seperti sudah sebaik apa kualitas

layanan yang diberikan, apakah kualitas layanan yang diberikan sudah memenuhi

harapan konsumen sehingga memberikan nilai kepuasan kepada konsumen. Tim

pengelola Cafe La Mercy sudah seharusnya memperhatikan akan hal tersebut demi

mempertahankan pelanggan setianya dan menambah pelanggan barunya. Tim

pengelola Cafe La Mercy seharusnya melakukan survei terhadap konsumennya di

pasar mengenai tingkat kepuasan yang didapatkan setelah menjadi konsumen di Cafe

La Mercy dan data survei tersebut dapat dijadikan data evaluasi untuk mengetahui

keadaan konsumen serta perusahaan juga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan

yang ada dan menciptakan apa yang diinginkan oleh konsumen.

Pada dasarnya kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas suatu produk atau

jasa akan berpengaruh pada pola prilaku selanjutnya. Hal ini ditunjukan pelanggan

setelah terjadinya proses pembelian (Kotler, 2005). Jadi apabila konsumen merasa

puas terhadap produk/jasa yang telah diberikan, maka  akan menunjukan
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kemungkinan untuk kembali membeli kepada perusahaan tersebut, yang berujung

pada tingkat loyalitas konsumen. Konsumen yang puas terhadap produk atau jasa

yang diberikan tersebut akan cenderung memberikan refrensi yang baik terhadap

produk atau jasa kepada orang lain.  Tidak pada konsumen yang tidak puas terhadap

produk atau jasa yang diberikan, mereka yang seperti itu justru akan mencari

penyedia produk atau jasa sejenis yang dibutuhkannya pada tempat lain. Dan mereka

lebih menyukai untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa tersebut yang

anggapannya lebih mampu memenuhi nilai kepuasaan yang diharapkan oleh mereka

serta meninggalkan produk atau jasa yang sebelumnya. Terlebih pelanggan tersebut

tidak akan merekomendasikan produk atau jasa yang dianggapnya tidak mampu

untuk memenuhi nilai kepuasaan yang diharapkan oleh mereka kepada orang-orang

sekitarnya. Perusahaan seharusnya memperhatikan tingkat kepuasaan konsumen

tersebut yang nantinya berujung pada tingkat keloyalitasan konsumen untuk jangka

panjangnya.

Hal tersebut yang menjadikan latar belakang penulis dalam melakukan

penelitian tentang: “PENGARUH SERVICE QUALITY DAN STORE

ATMOSPHERE TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA CAFE LA

MERCY FOOD COURT CITYLINK BANDUNG”.
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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 Service Quality, Store

Atmosphere dan Loyalitas Konsumen pada Cafe La Mercy Food Court

Citylink Bandung ?

2. Seberapa besar pengaruh Service Quality terhadap Loyalitas

Konsumen pada Café La Mercy Food Court Citylink Bandung ?

3. Seberapa besar pengaruh Store Atmosphere terhadap Loyalitas

Konsumen pada Café La Mercy Food Court Citylink Bandung ?

4. Seberapa besar pengaruh Service Quality dan Store Atmosphere

terhadap Loyalitas Konsumen di Café La Mercy Food Court Citylink

Bandung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggapan konsumen mengenai Service Quality,

Store Atmosphere dan tingkat Loyalitas Konsumen pada Café La

Mercy Food Court Citylink  Bandung.

2. Untuk mengetahui pengaruh Service Quality terhadap Loyalitas

Konsumen pada Café La Mercy Food Court Citylink  Bandung.

3. Untuk mengetahui pengaruh Store Atmosphere terhadap Loyalitas

Konsumen pada Café La Mercy Food Court Citylink  Bandung.

4. Untuk mengetahui pengaruh Service Quality dan Store Atmosphere

terhadap Loyalitas Konsumen pada Café La Mercy Food Court

Citylink  Bandung.
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1.4 Manfaat 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 Service Quality dan Store Atmosphere terhadap

Loyalitas Konsumen.

2. Bagi Akademis

Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas dalam bidang

pemasaran khususnya tentang Service Quality, Store Atmosphere dan

Loyalitas Konsumen dan sebagai salah satu syarat akademik untuk

memenuhi tugas akhir pada program studi Manajemen S1 Universitas

Widyatama.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang

dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi

mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun

sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas beberapa sub-sub bab diantaranya Latar

belakang masalah, Identifikasi masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian

dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori berisikan uraian teoritik variabel-variabel penelitian,

meliputi landasan teori dari loyalitas konsumen, landasan teori dari berbagai
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faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen dan pengaruh faktor-faktor

tersebut terhadap loyalitas konsumen.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi definisi operasional dari kedua variabel, populasi

dan sample yang akan digunakan, metode pengumpulan data serta metode

analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang dilakukan,

analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang

berhubungan dengan masalah penelitian ini.


