
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan gaya hidup masyarakat saat ini yang menjadi lebih konsumtif  

diiringi dengan munculnya banyak bisnis khususnya di bidang Hotel, restoran 

dan kafe (Horeka).  Banyaknya restoran dan kafe yang buka saat ini tidak lagi 

hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan rasa lapar, namun telah 

menjadi bagian gaya hidup atau gambaran personal (brand image) seseorang. 

Adanya perubahan ini dan tuntutan baru yang ada pada masyarakat dapat dilihat 

sebagai suatu peluang dan pertumbuhan usaha khususnya di kelompok Industri 

Hotel restoran dan kafe (Horeka). 

Tabel 1.1 Pertumbuhan Hotel Restoran Kafe (HOREKA) di Indonesia 

 

Sumber : Gabungan Data BPS diolah (2017) 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi 

peninggkatan dalam kelompok Industri Horeka ini. Untuk restoran dan kafe 

sendiri mengalami pertumbuhan sekitar 50 – 500 restoran dan kafe baru yang 
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buka di Indonesia setiap tahunnya. Angka pertumbuhan ini dapat dilihat menjadi 

sebuah pertanda bahwa adanya permintaan pasar terhadap industri ini, namun 

hal lain yang perlu diperhatikan ialah pertumbuhan ini juga mengarah pada 

ketatnya persaingan pasar. Para pemilik usaha perlu bersaing dengan ketat 

untuk menarik perhatian pelanggan ataupun berupaya mempertahankan loyalitas 

pelanggannya. Dalam upaya untuk menarik dan mempertahankan loyalitas 

pelanggan tentu perlu memperhatikan berbagai aspek baik dari varian menu 

yang ditawarkan, kualitas pelayanan, kepuasan konsumen dan kemampuan 

untuk berinovasi sehingga pelanggan tidak mengalami kejenuhan. Apalagi 

dimasa saat ini menurut Kotler dan Keller (2016) terdapat kemampuan baru pada 

konsumen, dimana mereka mampu memperdayakan perkembangan teknologi, 

namun tidak hanya pemberdayaan teknologi, konsumen juga akan berpindah ke 

merek yang lain bila mereka berpendapat bahwa mereka tidak perlakukan 

dengan benar, atau tidak seperti yang mereka harapkan. Bila disimpulkan saat 

ini konsumen dapat dengan mudahnya berpindah pilihan produk atau jasa ketika 

merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. 

Menurut ‘Nainggolan, et al., (2016) Kualitas layanan berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Lewis dan 

Boom dalam Jimanto dan Kunto (2016) mendefenisikan kualitas jasa sebagai 

ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan 

ekspektasi pelanggan, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah 

upaya kita untuk mampu memenuhi ekpektasi pelanggan terhadap produk  atau 

jasa yang kita tawarkan, oleh sebab itu kualitas pelayanan merupakan salah satu 

faktor yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan sebuah usaha. Ketika 
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ekspektasi yang dimiliki oleh pelanggan dapat terpenuhi dengan baik, maka hasil 

yang diharapkan ialah pelanggan akan puas dengan apa yang kita tawarkan, dan 

akan kembali lagi. Dalam menilai kepuasan konsumen terdapat atribut yang perlu 

diperhatikan yaitu kesesuaian harapan, minat berkunjung kembali, dan 

kesediaan untuk merekomendasikan (Hawkins dan Looney dalam Tjiptono, 

2004), dan dalam menilai loyalitas pelanggan juga terdapat indikator yang serupa 

dengan kepuasan konsumen, dijelaskan oleh Kotler dan Keller (2012) terdapat 

tiga indikator yaitu repeat purchase, retention, dan referals. Hal inilah yang sering 

kali disebut bahwa kepuasan konsumen akan berjalan beriringan dengan 

loyalitas konsumen pada suatu produk atau jasa. 

Kota Batam merupakan salah satu kota yang berada di Kepulauan Riau 

dengan lokasii strategis yang berada dekat dengan Negara tetangga Singapura 

dan Malaysia. Kedua Negara tesebut merupakan salah satu tujuan wisata dunia 

yang dapat dimanfaatkan menjadi gerbang wisata Indonesia. Kota Batam saat ini 

dapat dikatakan sebagai kota yang sedang berkembang, dan seperti yang 

diutarakan oleh pemerintah, beberapa pulau disekitar Pulau Batam akan 

dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) menjadi daerah Industri, 

Perdagangan, jasa, ahli kapal dan pariwisata. Adanya perencanaan 

mengembangkan industri pariwisata, menjadi salah satu peluang bagi bisnis 

Kafe di Batam apalagi wisatawan mancanegara dari negara tetangga Singapore 

atau Johor sering mencari tempat untuk melepaskan kejenuhan sehingga Batam 

bisa memanfaatkannya, ditambah lagi dengan nilai tukar uang yang lebih kecil 

menjadikan Indonesia sebagai pilihan wisata yang tepat. (Leo, 2017) 

One Dozen Café (ODC) merupakan pelopor kafe lokal pertama kali yang 

berada di Kota Batam, dimana sebelumnya hanya ada kedai kopi dan kafe hanya 
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dapat ditemukan di dalam mall. Berdiri sejak September 2015, ODC di dirikan 

oleh PT Sukses Sabar Sentosa yang terdiri dari 12 orang pemegang saham, 

yang merupakan kumpulan pengusaha yang setiap bulannya berkumpul di kafe 

untuk berdiskusi dan berbagi cerita mengenai bisnis, kepandaian dalam melihat 

peluang menjadi salah satu dasar dibukanya ODC. 

ODC merupakan kafe yang menyajikan masakan Indonesia, dengan 

menghadirkan suasana modern, di tengah gaya hidup masyarakat batam yang 

kental dengan budaya melayu dan maraknya kopitiam. Target pasar dari ODC 

sendiri merupakan anak muda, keluarga dan kalangan pengusaha.  Sejak awal 

didirikan ODC mendapat sambutan yang baik dari masyarakat batam, maupun 

para wisatawan dari Singapura dan Malaysia. Pelanggan  yang datang di ODC 

sendiri sebanyak 70% merupakan repeater. Seiiring dengan perkembangan 

waktu, daerah sekitar ODC mulai mengalami pembangunan dan mulai muncul 

saingan di sekitar lokasi ODC dengan jarak yang kurang dari 500 meter. Tre 

Cipolle dan Chemistree merupakan kafe baru yang buka di daerah sekitar ODC, 

tepatnya pada pertengahan tahun 2016. Tre Cipolle merupakan kafe dengan 

suasana interior kafe yang indentik untuk anak muda, menu yang disajikan lebih 

ke makanan barat, begitupun dengan Chemistree, yang menjadi daya tarik dari 

tempat ini ialah konsep yang serba alam dan desain interiornya, dimana ditengah 

kafe terdapat sebuah pohon raksasa sangat besar yang menjulang hingga keluar 

dari bangunan. (Reni, 2017) 
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Tabel 1.2 Data Omzet One Dozen Café Batam 

Tahun Omzet (dalam 000) Omzet per bulan (dalam 
000) 

Persentase 

Sep - Des 

2015 
Rp. 1.070.000  Rp. 267.500  

Jan – Des 

2016 
Rp. 6.320.000 Rp. 526.666 +97% 

Jan – Des 

2017 
Rp  5.340.000  Rp. 445.000 -16% 

Jan – Feb 

2018 
Rp. 610.000 Rp. 305.000 -32% 

   Sumber : Data diolah (2018) 

Bila dilihat dari pendapatan bulanan rata-rata diatas bila dibandingkan 

dari tahun ke tahun, omzet ODC mengalami persentase penurunan yang cukup 

signifikan. Munculnya saingan diduga menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi, namun bila dilihat berdasarkan observasi lapangan jumlah tamu 

ODC masih bertahan sebanyak 2 kali lipat dibandingkan dengan kompetitor, 

observasi lapangan ini berdasarkan pada jumlah tamu masa akhir pekan. 

 Tabel 1.3 Data Online Konsumen Review One Dozen Café Batam 

Review Google (72review) Tripadvisor (21 review) 

Kualitas Produk (rasa dan tampilan) 47 Good 2 Bad 17 Good 1 Bad 

Harga 10 Good 2 Bad 9 Good 1 Bad 

Tempat dan Layanan / Fasilitas  17 Good  11 Bad 3 Good 2 Bad 

     Sumber : Data diolah (2018) 

 

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui review konsumen melalui 

Google Review dan Tripadvisor pada tahun 2017 hingga awal 2018 seperti pada 

tabel 1.2, dapat dilihat dari segi kualitas produk (rasa dan tampilan) serta harga 

memiliki review yang baik dari konsumen, namun Tempat dan Layanan / Fasilitas 
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juga cukup sering dibahas, namun perbandingan antara penilaian positif dan 

negative memiliki selisih yang sangat dekat. Selama ini pelayanan yang diberikan 

oleh ODC sudah berdasarkan pada pelayanan standar seperti membukakan 

pintu, menyapa, dan mengantarkan ke tempat duduk, mengambil pesanan 

hingga pesanan diantarkan pada pelanggan. Hal ini menarik perhatian peneliti 

untuk membahas apakah kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap terjadinya 

penurunan omzet yang juga disebabkan berkurangnya kunjungan konsumen, 

padahal seperti yang dibahas sebelumnya sebagian besar konsumen ODC 

merupakan repeater. Menurut Naingolan et al., (2016) kualitas layanan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, semakin tinggi kualitas pelayanan 

maka semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan hal ini meliputi semakin tinggi 

ketersediaan fasilitas yang diberikan maka akan meningkatkan kepuasan 

konsumen dan keinginan untuk berkunjung kembali, namun menurut Jimanto et 

al.,  (2014) kualitas layanan tidak memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan di bioskop ritel the premier hal ini terjadi karna kurangnya nilai unik 

yang didapatkan oleh pelanggan, dimana pelanggan merasa bisa mendapatkan 

pelayanan yang sama dengan harga yang lebih terjangkau. 

Adanya permasalahan seperti yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti 

menduga adanya faktor internal yang perlu diteliti khususnya kualitas pelayanan 

ODC yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen. Ditambah dengan 

adanya gap dari hasil penelitian sebelumnya maka berdasarkan kondisi diatas 

peneliti akan melakukan riset dengan judul Pengaruh kualitas layanan 

terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan konsumen di One Dozen 

Café Batam 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah  

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan di One Dozen Café Batam? 

2. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan di One Dozen Café Batam? 

3. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan di One Dozen Café Batam? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas layanan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di One Dozen 

Café Batam 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepuasan pelanggan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di One Dozen Café 

Batam 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas layanan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di One Dozen Café 

Batam 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi 

khususnya pada keilmuan yang berhubungan dengan kualitas 

pelayanan, kepuasan konsumen dan loyalitas pelanggan khususnya 

pada industri makanan. 

2. Dapat menjadi pedoman, bahan kajian maupun bahan perbandingan 

penelitian yang berhubungan dengan kualitas pelayanan, kepuasan 

konsumen dan loyalitas pelanggan pada industri makanan. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi perusahaan One Dozen Café, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi alat ukur untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen serta loyalitas 

pelanggan.  

2. Diharapkan penelitian ini dapat memperi manfaat manajerial, dan 

menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan strategi dalam 

meningkatkan kepuasan pelanggan ,meningkatkan dan 

mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta 

meningkatkan omzet perusahaan. 

 


