BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Masalah
Kegiatan usaha adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang

dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan usaha saat ini semakin
berkembang. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Agustinus (2017) bahwa
terdapat 3,98 juta perusahaan baru di Indonesia dalam sepuluh tahun
terakhir.Dalam sebuah usaha, perusahaan harus memahami pelanggan karena
pelanggan yang menentukan bisnis itu dapat berjalan atau tidak. Karena itu
perusahaan harus mengetahui bahwa banyak hal yang menjadi pertimbangan
pelanggan untuk memilih tempat mana yang ingin mereka tuju, yaitu harga,
produk, lokasi dan promosi. Tetapi ternyata tidak hanya empat hal itu saja yang
menjadi pertimbangan pelanggan.
Menurut Kasmir(2011), ada beberapa penyebab nasabah meninggalkan
perusahaan mulai dari pelayanannya tidak memuaskan, selanjutnya produknya
tidak baik serta produknya yang tidak lengkap. Yang ketiga jangan sampai tidak
menepati janji, tidak tepat waktu dan biaya yang mahal serta lokasi yang sulit
dijangkau. Oleh karena itu, menurut Haryono(2013) konsep pemasaran yang
merupakan kunci keberhasilan pemasaran bagi suatu perusahaan merupakan
pelayanan yang mengutamakan pelanggannya dimana pelayanan tersebut
mengutamakan sikap mau melayani atau attitude yang akan menambah
kemampuan pengetahuan untuk melayani atau yang disebut dengan knowledge
serta keterampilan dalam melayani atau skill. Sikap mau melayani atau yang

1

dilihat sebagai kualitas pelayanan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu
kemudahan dalam melayani, ketanggapan dalam merespons konsumen,
kemampuan mengenali produk dan keramahtamahan yang diberikan kepada
pelanggan melalui sikap dan tindakan.
Pelayanan sendiri menurut Kasmir (2011)merupakan tindakan atau
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun organisasi dengan tujuan
memberi kepuasan untuk pelanggan atau nasabahnya. Tindakan tersebut dapat
berupa bagaimana cara mereka secara langsung dalam melayani pelanggan.
Dengan memuaskan pelanggan, secara tidak langsung akan meningkatkan
loyalitas pelanggan yang akan berdampak pada peningkatan volume penjualan
produk perusahaan yang semestinya akan berpengaruh juga pada peningkatan
keuntungan perusahaan. Kualitas pelayanan atau yang biasa kita kenal sebagai
customer service dapat kita nilai melalui dua kriteria, yaitu baik dan buruk dinilai
dari tingkat kepuasan pelanggan dan tingkat loyalitas pelanggan. Kualitas
pelayanan merupakan sesuatu yang fleksibel dan dapat diperbaiki. Hal ini
tentunya mengakibatkan kualitas pelayanan menjadi semakin membaik. Melalui
kualitas pelayanan kita dapat mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan dapat
meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap toko tersebut serta membuat
pelanggan semakin loyal terhadap toko tersebut.
Menurut Rangkuti (2013), definisi kepuasan pelanggan yaitu apa yang
dirasakan oleh seseorang ketika membandingkan hasil yang didapatkan dengan
ekspektasi. Selanjutnya menurut Irawan (2009), pelanggan yang puas
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membagi kepuasan yang dirasakan terhadap produsen atau perusahaan tersebut.
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Kepuasan pelanggan yang dirasakan akan membuat pelanggan merespons positif
terhadap perusahaan tersebut yang dapat dilihat dengan salah satu cara yaitu
review pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Kepuasan pelanggan dapat
berdampak pada loyalitas dari pelanggan tersebut, ketika pelangan mendapatkan
sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi mereka.
Menurut Almana, Sudarmanto, & Ismail (2018), loyalitas pelanggan
merupakan perilaku yang ditunjukkan melalui pembelian yang dilakukan secara
rutin dan didasarkan pada unit pengambilan keputusan. Selanjutnya menurut
Lovelock, Wirtz, Mussry (2011), loyalitas pelanggan memungkinkan pelanggan
untuk merekomendasikan perusahaan tersebut atau cenderung setia.
Dipengaruhi oleh pentingnya kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan serta
loyalitas pelanggan dalam sebuah usaha, peneliti ingin melakukan penelitian di
CV. Saga Selaras Pratama atau yang biasa dikenal sebagai Toko Saga adalah
sebuah toko eceran dan grosir termurah di Kota Malang. Toko Saga bergerak di
bidang dagang yang menjual berbagai jenis barang dimulai dari alat tulis seperti
buku tulis, bolpoin, set alat tulis, mainan anak seperti mobil-mobilan, robot,
boneka, mainan edukasi hingga peralatan rumah tangga seperti alat masak, ember,
sapu dan masih banyak lagi. CV. Saga Selaras Pratama pertama kali berdiri pada
24 Mei 2004 dan berlokasi di Jl. Zainul Arifin No. 90, Kota Malang. Dalam
mendirikan usaha ini, CV. Saga Selaras Pratama berusaha memenuhi
kepuasankonsumen, dimulai dari faktor harga yang murah, kelengkapan produk
yang menjual berbagai varian produk, kenyamanan produk dimana masingmasing rak di tata sedemikian rupa sehingga memudahkan pembeli dalam
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menemukan produk yang dibutuhkan maupun kemudahan selama berbelanja di
CV. Saga Selaras Pratama dimana disediakan penitipan barang, keranjang belanja
serta pegawai yang dapat membantu pelanggan untuk meletakkan barang
belanjaan mereka di kasir.

Gambar 1.1 Negara dengan Jumlah Populasi Terbanyak di Dunia
Sumber: United States Census Bureau (2018)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa tingginya penduduk
Indonesia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebutuhan rumah tangga
menjadi salah satu peluang besar pula bagi CV. Saga Selaras Pratama. Selain itu,
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia selalu menggunakan peralatan
rumah tangga, seperti ember, piring dan kebutuhan sekolah, seperti buku tulis
serta mainan anak-anak yang terus berganti tren. Oleh karena ragam produk yang
sangat bervarian serta peminatnya yang sangat banyak, persaingan dalam industri
ini sangatlah ketat karena produk yang CV. Saga Selaras Pratama merupakan
produk yang umum dalam kehidupan sehari-hari dan mudah ditemukan oleh
masyarakat. Hal ini sangat penting dan menjadi perhatian bagi CV. Saga Selaras
Pratama untuk mempertahankan pelanggannya berdasarkan Google review
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mengenai CV. Saga Selaras Pratama yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 1.1
dimana masih terdapat beberapa keluhan pelanggan terhadap CV. Saga Selaras
Pratama.
Tabel 1.1 Pendapat Pelanggan tentang CV. Saga Selaras Pratama

Untuk karyawannya ada yang ramah ada pula yang kurang ramah
Pelayanannya perlu diperbaiki karena pegawainya judes
Masalahnya ada pada pegawai yang pakai hijab dan membaca terus dan cuek,
di tanya tidak ramah, wajah cemberut. Di minta ambil barang malah bicara soal
harga, benar-benar tidak sopan
Pegawai yang bungkus kado jutek banget, sok. Sombong banget, mohon
diperbaiki
Pelayanan beberapa karyawan kurang ramah, terutama kasir. Pernah beli
disini tanpa diberi struk, di tanya bilang nggak ada. Padahal jelas-jelas mesin
kasirnya mengeluarkan struk dan juga kasirnya pelit kantong kresek. Harap
diperbaiki lagi pelayanannya
Pegawai kasirnya judes
Sumber: diolah penulis, 2018 (diakses 16 Desember 2018)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, data tersebutmenunjukkan bahwa menurut
pelanggan kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor terpenting bagi
pelanggan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pelanggan merasa kurang puas
dengankualitas pelayanan yang diberikan oleh CV. Saga Selaras Pratama dan
pelanggan memiliki banyak keluhan terkait kualitas pelayanan yang diberikan
oleh CV. Saga Selaras Pratama, terutama dari bagaimana karyawan merespon
pelanggan. Berdasarkan hasil didapat dari Google review dari Toko Saga juga
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didapatkan data bahwa rating kepuasan pelanggan di CV. Saga Selaras Pratama
sebesar 3,9/5 yang didapat dari 108 review pelanggan yang menandakan bahwa
kepuasan pelanggan mencapai lebih dari 50% yang menandakan bahwa pelanggan
merasa puas terhadap CV. Saga Selaras Pratama. Sehingga berdasarkan latar
belakang masalah yang ada, maka penulis melakukan penelitian berjudul
“Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas
Pelanggan CV. Saga Selaras Pratama”.
1.2.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada

penelitian ini adalah:
1.

Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan CV.
Saga Selaras Pratama?

2.

Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan
CV. Saga Selaras Pratama?

1.3.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini:

1.

Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan CV.
Saga Selaras Pratama.

2.

Mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan
CV. Saga Selaras Pratama.
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1.4.

Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis
Peneliti berharap penelitian ini akan bermanfaat dan menjadi sumber
referensi serta data bagi peneliti selanjutnya, mahasiswa dan pebisnis serta dapat
menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai panduan bagi dalam
mempromosikan sebuah usaha baik usaha lama maupun usaha baru. Bagi
Universitas Ciputra, penelitian ini bermanfaat untuk membantu para mahasiswa
sebagai data dasar atau pembanding bagi penelitian yang memiliki tema yang
sama atau yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini.
1.4.2. Manfaat Praktis
Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi Toko Saga
dalam mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap
loyalitas pelanggan. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk
CV. Saga Selaras Pratama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan
pelanggan sehingga menciptakan loyalitas CV. Saga Selaras Pratama.
1.5.

Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah para pengunjung yang akhirnya

bertransaksi atau melakukan pembelian minimal satu kali di Toko Saga, Kota
Malang, Jawa Timur. Periode penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018
hingga Februari 2019 karena dalam 3 bulan tersebut merupakan bulan dimana
Toko Saga ramai disebabkan oleh adanya acara Natal, Tahun Baru dan Tahun
Baru Imlek sehingga banyak pelanggan memenuhi kebutuhan mereka di Toko
Saga.
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