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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang di 

ASEAN, Indonesia yang pertumbuhan ekonominya semakin meningkat dan telah 

banyak mengalami kemajuan yang sangat pesat dibandingkan dengan masa-

masa sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari semakin ketatnya persaingan dan 

jumlah produsen yang terlibat dalam pemenuhan keinginan konsumen sehingga 

menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada konsumen 

sebagai tujuan utama. Perusahaan harus dapat memberikan kepuasan kepada 

pelanggan barang atau jasa yang mempunyai nilai lebih tinggi dengan mutu yang 

lebih baik, harga lebih murah, fasilitas yang memadai dan pelayanan yang lebih 

baik dari pada pesaingnya. 

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa sektor yang luas seperti sektor 

properti dan sektor perdagangan. Dalam sektor property sekarang banyaknya 

asosiasi yang membangun hunian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

dengan bermacam-macam type sehingga memungkinkan masyarakat dalam 

memilih dan menyesuaikan tingkat ekonomi mereka, adapun perkembangan 

kredit sektor properti secara Nasional selama kurun waktu Maret 2012 hingga 

Mei 2013, Bank Indonesia mencatat bahwa kredit terhadap sektor properti terus 

mengalami kenaikan, dimana Kredit KPR, dan Kredit Ruko yang di salurkan oleh 

bank umum masing-masing sebesar Rp. 229.28Triliun (14.33%), Rp. 11,42Triliun 

(87.04%), dan Rp 22.25Triliun (32.07%). 
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Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia 

terhadap sektor properti sangat menjanjikan. Peningkatan nilai Kepemilikan 

properti di Sulawesi Tengah meningkat dimanatercatat pada Bank Indonesia 

perkembangan kredit sektor properti hingga akhir Mei 2013 nilai KPR di Sulawesi 

Tengah sebesar Rp. 1.05Triliun dan nilai kredit Ruko sebesar Rp 189Milyar. 

Ditinjau dari sumbangan per sektor terhadap PDRB (Produk Domestik 

Regional Bruto) Sulawesi Tengah, sektor bangunan menjadi salah satu sektor 

utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. 

Perkembangan ekonomi Sulawesi Tengah dalam tiga tahun terakhir 

mengalami percepatan, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 mencapai 9,27% 

lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk pertumbuhan 

sektor, seluruh sektor tumbuh positif pada tahun 2011 dan sektor dengan laju 

pertumbuhan ekonomi tertinggi serta sekaligus mendorong pertumbuhan 

ekonomi Sulawesi Tengah adalah pertambangan (37.67%), sektor bangunan 

(15.47%), dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (9.30%). 

 
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Nasional Tahun 

2004 – 2012. (%) 
Sumber : Sistem informasi dan Manajemen Data Dasar Regional (Kementrian PPN / 

BAPPENAS) 
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Dapat dilihat pada gambar diatas sektor bangunan mempunyai 

sumbangsih yang tinggi (15,47%) terhadap Sulawesi Tengah.Pertumbuhan 

ekonomi di Sulawesi Tengah yang tinggi berimplikasi pada peningkatan 

permintaan masyarakat terhadap life-style yang lebih baik dimana berdampak 

pula pada sektor perdagangan bahan bangunan yang mempengaruhi volume 

pembelanjaan bahan bangunan di Sulawesi Tengah. 

UD. UM merupakan salah satu distributor dan toko yang bergerak di 

bidang Bahan Bangunan di kota Palu, yang dipimpin oleh Merry Umega sebagai 

Owner, dan Hans sebagai direktur di dalam perusahaan tersebut. UD. UM 

bergerak dalam bidang bahan bangunan yang memulai usahanya tahun 2010, 

dimana UD.UM adalah cabang dari UD.UJ yang bergerak dalam bidang bahan 

bangunan dan developer perumahan. Dalam kegiatan usaha, UD.UM berperan 

sebagai distributor keramik / tegel dan toko retail yang langsung menyalurkan 

produk ke konsumen. 

Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan ini harus 

memerhatikan empat prinsip marketing, dimana harga, tempat, promosi dan 

produk adalah faktor penting untuk kemajuan perusahaan, adapun internal 

perusahaan juga harus dapat mengkondisikan keadaan konsumen, agar mereka 

dapat memutuskan membeli produk yang perusahaan sediakan. 

Tabel 1.1 

Perbandingan Harga UD.UM dan 2 Kompetitor 

NO Type Produk 
UD. UM 

(Rp.) 
Kompetitor 1 

(Rp.) 
Kompetitor 2 

(Rp.) 

1. Cramic / Tegel 
(Dengan Merk & Type yang sama) 

160.000 180.000 185.000 

2. Granite / Marmer 
(Dengan Merk & Type yang sama) 

1.275.000 1.295.000 1.305.000 

3. Monoblok / Closet 
(Dengan Merk & Type yang sama) 

1.875.000 1.850.000 1.855.000 

4. Tandon Air 1100lt 
(Dengan Merk & Type yang sama) 

3.250.000 3.250.000 3.245.000 
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5. Water Heater 
(Dengan Merk & Type yang sama) 

2.200.000 2.215.000 2.220.000 

6. Kran Bathub Panas/Dingin 
(Dengan Merk & Type yang sama) 

675.000 715.000 750.000 

7. Pintu WC 
(Dengan Merk & Type yang sama) 

1.250.000 1.550.000 1.475.000 

8. Bak Cuci Piring 
(Dengan Merk & Type yang sama) 

875.000 950.000 985.000 

Sumber : Data Sekunder (2015) 

 
Dalam Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa persaingan harga antara UD. 

UM dengan kompetitor sangat tipis perbedaannya. Dimana hampir seluruh 

produk UD. UM memiliki harga yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 

dua kompetitor lainnya. Hanya saja untuk produk monoblok & water heater UD. 

UM sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor. Dengan adanya harga 

yang lebih mahal dari kompetitor akan dapat membuat konsumen beralih ke 

kompetitor lainnya yang menawarkan harga lebih rendah, namun hal ini tidak 

terlalu menjadi masalah bagi UD. UM, karena disamping menetapkan harga jual 

ke konsumen, UD. UM selalu memprioritaskan kepuasan konsumen melalui 

pemberian layanan yang excellent kepada konsumen. 

Selain itu, faktor yang mendukung keberhasilan suatu perusahaan juga 

dilihat dari tempat penjualannya, dimana tempat tersebut harus strategis dan 

mudah dikunjungi, selain itu memudahkan dalam pengiriman atau 

pendistribusian barang yang dijual, dalam hal ini UD. UM adalah anak cabang 

dari UD.UJ, dan pada tahun 2015 ini UD. UJ akan membuka 1 cabang lagi untuk 

mempermudah konsumen dalam mengunjungi atau mencari barang yang 

dibutuhkan, Perusahaan ini memiliki 2 cabang yang terletak di pusat kota, 

dimana memungkinkan konsumen dalam menjangkau showroom dengan lebih 

cepat. UD. UJ beralamat di Jl. Emmy Saelan, UD.UM beralamat di JL. Kimaja 

dan cabang yang akan dibuka beralamat di JL. Basuki Rahmat, dimana tiga jalan 
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tersebut merupakan jalan besar atau merupakan jalan Pusat yang berada di kota 

Palu.  

Adapun usaha lain yang dilakukan oleh UD.UM dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan dan dapat bersaing dengan kompetitor yang telah terjun ke 

bidang bisnis ini ialah Produk dan Promosi dimana UD. UM dalam bidang 

Produk, menyediakan 1 type produk dengan beberapa model yang diharapkan 

akan sesuai dengan selera konsumen. Sedangkan Promosi telah memasang 

Spanduk atau Baliho agar konsumen dapat mengetahui keberadaan UD. UM. 

 
Gambar 1.2 Promosi Melalui Spanduk UD. UM. 

Sumber : Data Sekunder (2015) 

 

Seperti diketahui sebelumnya, bahwa UD. UM memiliki beberapa 

kompetitor yang menjadi pesaing potensial UD. UM. Berdasarkan data yang 

diperoleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat dua pesaing potensial. Berikut ini 

data dua pesaing UD. UM. 
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Tabel 1.2 

Data Kompetitor UD. UM 

No. Aspek 
Nama Kompetitor 

Toko SL UD. SM 

1. Lokasi 
JL. Danau Poso Palu, 

Sulawesi Tengah 

JL. Basuki Rahmat Palu, 

Sulawesi Tengah 

2. Tahun Berdiri 2005 2007 

3. 
Produk yang 

dijual 

a. Bahan bangunan 

untuk proyek, grosir, 

ataupun perorangan 

b. Range barang untuk 

aplikasi kamar mandi 

dan toilet 

c. Keramik 

a. Bahan bangunan 

b. Aplikasi kamar mandi 

dan toilet dengan 

berbagai merek 

c. Berbagai macam 

keramik 

4. 
Penjualan 

sebulan 

+- Rp. 1,5 Milyar +- Rp. 1 Milyar 

Sumber: hasil observasi 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kompetitor yang dimiliki 

oleh UD. UM telah lebih dahulu berdiri, dimana untuk Toko SL berdiri pada tahun 

2005, sedangkan UD. SM berdiri pada tahun 2007 dibandingkan dengan UD. UM 

yang baru berdiri pada tahun 2010. Disamping itu, nilai omset yang dimiliki 

menunjukkan bahwa kedua pesaing memiliki nilai omset lebih besar 

dibandingkan dengan UD. UM yang mencapai 700 juta. Hal ini tentu saja menjadi 

tantangan bagi UD. UM untuk menghadapi pesaing-pesaing dan merebut pangsa 

pasar produk Keramik / Tegel yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, sehingga 

dibutuhkan strategi untuk memenangkan persaingan tersebut. 

Dalam usaha meningkatkan kinerja perusahaan, UD.UM juga 

memperbaiki sistem Internal perusahaan, dimana memperhatikan kualitas 

layanan yang menurut UD. UM sangat berperan penting dalam kemajuan usaha 

ini, dikarenakan kebanyakan toko menjual bahan bangunan yang produknya 

hampir sama dengan harga yang relative sama, maka UD. UM memutuskan 



7 

 

untuk memfokuskan pada kualitas pelayanan yang diharapkan berdampak pada 

kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. 

UD. UM berkeinginan bahwa usaha yang di lakukan ini semakin 

menujukan hasil yang optimal tiap tahunnya, maka UD.UM memulai mempelajari 

kepuasan konsumen. Menurut Sachro dan Pudjiastuti (2013:33) menjelaskan 

bahwa pada dasarnya konsumen berharap untuk terpuaskan dan merasa 

nyaman terhadap perusahaan. Konsumen yang puas dapat melakukan 

pembelian berulang hingga mau mereferensikan kepuasan yang dirasakan 

kepada kerabat dari konsumen yang bersangkutan (Istianto dan Tyra, 2011:275). 

Setelah membuka usaha ini selama lima tahun, progress yang dapat 

dilihat melebihi dari ekspetasi pada awalnya, adapun pengalaman yang telah 

dirasakan UD. UM dalam peningkatan kualitas pelayanan ialah pelanggan 

merasa senang dan tidak berpindah ke kompetitor lainnya. Hal-hal yang dapat 

memengaruhi kepuasan konsumen dapat memungkinkan UD. UM secara optimal 

memengaruhi kepuasan konsumen dan memenuhi harapan yang diinginkan 

dalam usahanya. Malik et al. (2012:123) menjelaskan bahwa kualitas layanan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Menurut Alroub et 

al. (2012:364) menjelaskan pula bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal tersebut memberikan dorongan 

pada UD.UM untuk memperbaiki kualitas layanan menjadi lebih baik. 

Tinjauan terhadap kualitas layanan dalam kaitanya dengan kepuasan 

konsumen dan Loyalitas konsumen perlu dilakukan karena sejauh ini masih juga 

terdapat keluhan konsumen terhadap layanan yang diberikan oleh UD. UM. Data 

pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah keluhan konsumen 
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selama awal tahun 2015. Data keluhan konsumen diperoleh dari keluhan yang 

disampaikan secara langsung kepada pemilik usaha UD. UM. 

Tabel 1.3 
Data Keluhan Konsumen Januari - Maret Tahun 2015 

No. Keluhan 
Persentase 

(%) 

1 Kualitas pengiriman barang yang terlambat 10 

2 Layanan / Penjelasan produk / alternatifnya 25 

3 Variasi Barang / produk 20 

4 Tempat yang kurang Luas 35 

5 Lain–lain 10 

Sumber : Data Sekunder (2015) 
 

Dari keluhan konsumen pada Tabel 1.3 yang tercatat, maka dapat dilihat 

ada empat permasalahan yang menunjukan persentase yang paling tinggi atau 

yang sering dikeluhkan oleh konsumen. 

Menurut Griffin (2005) menyatakan “loyality is defined as non random 

purchase expressed over time by some decision making unit. ”Berdasarkan 

definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa loyalitas lebih mengacu pada wujud 

perilaku dari konsumen atau pelanggan yang membuat keputusan untuk 

melakukan pembelian secara terus menerus terhadap barang atau jasa dari 

suatu perusahaan yang dipilih. 

Berdasarkan hasil yang dapat dilihat di atas, UD. UM mengalami masalah 

pada kualitas pelayanan, dimana loyalitas konsumen akan meningkat jika 

kepuasan konsumen terpenuhi, dan kepuasan konsumen terpenuhi jika kualitas 

layanan yang di berikan oleh perusahaan memberikan satu kepuasan kepada 

pelanggan tersebut, maka dengan inilah peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian berjudul “PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP 

KEPUASAN KONSUMEN DAN LOYALITAS KONSUMEN PADA UD. UM DI 

SULAWESI TENGAH”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang ingin diketahui pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen UD. 

UM di Sulawesi Tengah? 

2. Apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen UD. 

UM di Sulawesi Tengah? 

3. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen UD. UM 

di Sulawesi Tengah? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

UD. UM di Sulawesi Tengah. 

2. Untuk menguji kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen UD. UM di Sulawesi Tengah. 

3. Untuk menguji kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 

UD. UM di Sulawesi Tengah. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada Kepuasan 

Konsumen Konsumen dan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

mengenai hal yang mempengaruhi Kepuasan Konsumen. Sehingga penelitian ini 

bisa menjadi perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan masukan bagi UD. UM 

agar lebih memperhatikan kualitas layanan yang mempengaruhi Kepuasan 

Konsumen, sehingga untuk kedepannya dapat berguna bagi perusahaaan dalam 

memajukan perusahaan tersebut. 

 

1.5. Lingkup Permasalahan 

Dalam penelitian ini, lingkup permasalahan menjadi acuan agar penelitian 

ini memiliki batasan serta tidak menyimpang dari tujuan. Adapun lingkup 

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada variabel kualitas layanan, 

kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen. Penelitian ini fokus pada 

konsumen UD. UM di Sulawesi Tengah yang membeli lebih dari 1 kali. 

 

 

 


