
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada era globalisasi ini, produk atau jasa yang bersaing dalam pasar semakin 

banyak dan beragam akibat keterbukaan pasar. Hal ini mengakibatkan persaingan 

antar produsen semakin ketat sehingga perusahaan dituntut untuk meningkatkan 

pelayanan secara profesional untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Hadi, 2015). 

 Flosland adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yaitu jasa 

perangkaian bunga yang menghasilkan sebuah produk yaitu bouquet bunga. Flosland 

menawarkan sebuah inovasi bouquet bunga yang dapat customized atau menerima 

request langsung dari konsumen. Bahan baku yang digunakan seperti jenis bunga, 

warna bunga, jumlah bunga, serta variasi atau bentuk bunga dapat dipilih langsung 

sesuai dengan keinginan dan selera konsumen. Perusahaan ini telah berdiri sejak 

tahun 2014. 

 Bouquet bunga menjadi suatu trend sebagai simbol maupun kado untuk acara-

acara tertentu seperti acara ulang tahun, graduation, wedding, serta acara lainnya. 

Pada saat menjalankan bisnis, Flosland menghadapi tantangan dalam usahanya, 

khususnya mengenai adanya keluhan dari para konsumen. Menurut Sangadji dan 

Sopiah (2013:180) kepuasan konsumen adalah evaluasi konsumen terhadap suatu 

produk atau jasa, dimana produk atau jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan 

harapan konsumen.  



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Konsumen Flosland tahun 2014-2016 
Sumber: Data Internal Flosland (diolah) 
 
 Gambar 1.1 menunjukkan jumlah konsumen Flosland dari semester 3 sampai 

semester 6 yang mempunyai pola fluktuatif. Konsumen Flosland mengalami 

penurunan pada semester 4 dikarenakan Flosland melakukan pemberhentian layanan 

pengiriman untuk mengurangi biaya yang membengkak. Konsumen Flosland 

meningkat pada semester 5 karena Flosland melakukan peninjauan ulang akan 

layanan pengiriman dengan memperhitungkan biaya pengiriman. Pada semester 6, 

konsumen Flosland mengalami penurunan dikarenakan banyaknya keluhan 

konsumen akan kualitas layanan Flosland seperti keterlambatan dalam pengiriman 

dan produk yang tidak sesuai dengan pesanan. 

Gambar 1.2 Grafik Omzet Flosland tahun 2014-2016 
Sumber: Data Internal Flosland (diolah) 
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 Gambar 1.2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan omzet Flosland dari 

semester 3 sampai dengan semester 5 dan terjadi penurunan omzet pada semester 6. 

Apabila dilihat dari Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa omzet yang 

tinggi, bukan berarti jumlah konsumen Flosland banyak. 

 Menurut Prandita (2013:578), ada 5 hal yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen yaitu: kualitas layanan, kualitas produk, harga, faktor situasional, dan 

faktor personal. Tabel 1.1 menunjukkan keluhan konsumen Flosland dari semester 3 

sampai dengan semester 6. Faktor yang mempengaruhi dari masalah keluhan 

konsumen adalah faktor harga (11.1%), kualitas produk (22.2%), dan kualitas layanan 

(66.7%). Keluhan yang disampaikan oleh konsumen paling banyak merupakan 

kendala pada kualitas layanan Flosland sebesar 66,7%. Apabila dilihat dari Gambar 

1.1 dan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa banyaknya keluhan konsumen Flosland 

menyebabkan jumlah konsumen Flosland menurun pada semester berikutnya dan 

dapat berdampak pada menurunnya omzet Flosland. Berdasarkan fakta, ternyata 

konsumen Flosland yang tidak puas karena pelayanan yang diberikan Flosland, 

konsumen tersebut tidak melakukan pembelian kembali. 

Tabel 1.1 Data Keluhan Konsumen 
No  Nama Keluhan Masalah Dimensi 
1 Richard H. Informasi tidak jelas Kualitas layanan Assurance 
2 Johan S Bunga banyak yang layu Kualitas produk  
3 Veronica W Harganya terlalu mahal Harga  
4 Melisa G. Pengiriman telat Kualitas layanan Reliability  
5 Christine W. Packaging gak bagus Kualitas produk  
6 Michael A. Gak bisa ngirim pesanan Kualitas layanan Reliability 
7 Brayen  Balesnya lama banget Kualitas layanan Responsiveness 
8 Felicia T. Warna bunga lain dengan pesanan Kualitas layanan Reliability 
9 Ryan S. Slow respon Kualitas layanan Responsiveness  

10 Yuliana W. Bouquet tidak sesuai pesanan Kualitas layanan Reliability 



11 Augustinus Balesnya tidak ramah Kualitas layanan Empathy  
12 Michael S. Pengiriman telat Kualitas layanan Reliability 
13 Stephanie A. Pengetahuan akan produk kurang Kualitas layanan Assurance 
14 Amelia Penjelasan gak jelas Kualitas layanan Assurance 
15 Vendella A Bunganya ada yang rusak (layu) Kualitas produk  
16 David P. Harga mahal Harga  
17 Jacky L. Bunga tidak sesuai gambar Kualitas produk  
18 Ivan P. Pengirimannya lama Kualitas layanan Reliability  
Sumber: Data Internal Flosland (2016) 

 Rahmawati (2013:52) menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan, 

baik perusahaan manufaktur, dagang, maupun jasa, tidak akan terlepas dari peran dan 

keberadaan konsumen yang mereka miliki. Sunyoto (2013:35) menjelaskan kepuasan 

konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau 

hasil yang dirasakan dengan harapannya. 

 Wendha (2013) menjelaskan bahwa layanan yang tidak berkualitas 

merupakan salah satu faktor terjadi penurunnya jumlah konsumen, hal ini 

dikarenakan konsumen merasa tidak puas terhadap kualitas layanan perusahaan. 

Bateson & Hoffman (2011) menjelaskan bahwa kualitas layanan merupakan sikap 

yang dibentuk oleh evaluasi dari keseluruhan kinerja jangka panjang perusahaan yang 

terdiri dari: reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles. Reliability 

adalah kemampuan untuk memberikan layanan yang diinginkan sesuai dengan yang 

dijanjikan secara akurat, menangani masalah, sistem yang cepat dan bebas kesalahan. 

Responsiveness adalah kualitas layanan dari kemauan perusahaan untuk membantu 

pelanggan, memberikan layanan yang cepat dan persiapan perusahaan untuk 

memberikan layanan yang luwes. Assurance adalah pengetahuan, kesopanan, dan 

kemampuan dari pekerja suatu perusahaan dan pekerja ini memberikan kepercayaan 



serta keyakinan pada pelanggan sehingga merasa aman. Empathy adalah kemampuan 

perusahaan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan hubungan, 

perhatian secara individu yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Tangibles 

adalah kemampuan perusahaan untuk mengatur bukti atau fasilitas fisik yang dimiliki 

perusahaan.  

 Kualitas layanan yang digunakan peneliti hanya empat dimensi yaitu 

reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Tangibles tidak digunakan karena 

Flosland tidak mempunyai bukti fisik atau toko dalam pengoperasian bisnis. 

 Wendha (2013:20) menjelaskan bahwa perusahaan dapat memperoleh banyak 

manfaat dengan tercapainya kepuasan konsumen, yaitu selain dapat meningkatkan 

loyalitas konsumen juga dapat mencegah terjadi perputaran konsumen, mengurangi 

sensitifitas konsumen terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, 

mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah konsumen.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan sebuah penelitian untuk 

meninjau pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen Flosland, dengan 

judul  “Pengaruh Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy   terhadap 

Kepuasan Konsumen Flosland”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan utama dalam penelitian 

ini adalah: 



1. Apakah reliability berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Flosland? 

2. Apakah responsiveness berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Flosland? 

3. Apakah assurance berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Flosland? 

4. Apakah empathy berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Flosland? 

  



1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh reliability terhadap kepuasan konsumen Flosland. 

2. Untuk mengetahui pengaruh responsiveness terhadap kepuasan konsumen 

Flosland. 

3. Untuk mengetahui pengaruh assurance terhadap kepuasan konsumen Flosland. 

4. Untuk mengetahui pengaruh empathy terhadap kepuasan konsumen Flosland. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka berikut ini adalah 

sejumlah manfaat yang terkandung dalam penelitian ini: 

1. Kegunaan Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman mengenai 

pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen sehingga dapat dijadikan 

sebagai referensi pada penelitian di masa mendatang.  

2.  Kegunaan Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi Flosland tentang 

kepuasan konsumen serta mampu membuat Flosland lebih menyadari pentingnya 

kualitas layanan dan kepuasan konsumen dalam menjalankan usaha. 

 



 

1.5 Batasan Penelitian 

   Penelitian ini terbatas pada lingkup perusahaan Flosland saja. Keterbatasan 

penelitian ini ada pada variabel yang digunakan oleh peneliti, yaitu variabel 

Tangibles yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, sehingga jawaban responden tidak dapat dieksplorasi secara 

mendalam. 


