
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan usaha yang terjadi di Indonesia semakin ketat, tak 

terkecuali dibidang distribusi susu. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya 

perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Komisi Pengawasan Persaingan 

Usaha (KPPU) mengatakan bahwa persaingan harga susu pada akhir-akhir ini 

semakin ketat (www.kppu.go.id, diakses 29 Agustus 2013).  

Semakin ketatnya persaingan usaha tersebut dikarenakan semakin 

banyak orang tua yang memikirkan proses pertumbuhan anak-anaknya 

melalui asupan bergizi tinggi serta lengkap. Salah satunya ialah dengan 

memberi minuman susu formula. Minuman tersebut merupakan jenis 

minuman yang sangat disukai oleh anak-anak karena rasanya yang nikmat 

serta memiliki nilai gizi yang tinggi. 

Kebutuhan akan minuman bernilai gizi tinggi inilah yang menjadi 

alasan para produsen dalam meluncurkan produk baru untuk anak-anak. 

Kebutuhan tersebut juga menjadi peluang para produsen dalam menciptakan 

suatu produk baru yang bernilai jual tinggi. Salah satunya adalah Vionata 

Distributor yang berlokasi di Graha Family Blok U-105 Surabaya. Produk 

susu yang didistribusikan memiliki merk yang bermacam-macam, contohnya 

adalah: Sustagen, Dancow, Promil, SGM dan masih banyak merk yang 

lainnya. Vionata Distributor sudah berdiri sejak Januari 2012, namun baru 

mulai melakukan penjualan pada bulan Februari. Omzet yang diperoleh pun 

cukup menjanjikan dan mengalami peningkatan dari bulan ke bulan. Berikut 
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peneliti akan melampirkan tabel yang berisi penjualan dan laba per bulan dan 

chart total omzet dari Vionata Distributor dari Januari 2012 – Juli 2013. 

 

Tabel 1.1 Penjualan dan Laba  per Bulan Vionata Distributor 

2012 Omzet/bulan Laba/bulan 

Januari Rp0 Rp0 

Februari Rp35,775,400 Rp970,482 

Maret Rp70,176,581 Rp1,678,462 

April Rp118,951,413 Rp2,901,207 

Mei Rp 0 Rp 0 

Juni Rp 0 Rp 0 

Juli Rp 0 Rp 0 

Agustus Rp0 Rp0 

September Rp105,188,072 Rp2,565,564 

Oktober Rp95.089.169 Rp2.319.248 

November Rp0 Rp0 

Desember Rp0 Rp0 

2013 Omzet/bulan Laba/bulan 

Januari Rp0 Rp0 

Februari Rp0 Rp0 

Maret Rp174,415,589 Rp4,254,039 

April  Rp0 Rp0 

Mei Rp. 117.16.9820 Rp 2.857.800 

Juni Rp152.523.930 Rp3.720.095 

Juli Rp31.715.714 Rp733.554 

Sumber : Data Internal Perusahaan Vionata 
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Gambar 1.1 

Omzet Vionata Distributor Januari 2012 – Juli 2013 

Sumber : Data Internal Perusahaan Vionata 

 

 

Gambar 1.2 

Laba Vionata Distributor Januari 2012 – Juli 2013  

Sumber : Data Internal Perusahaan Vionata 
 

Berdasarkan data yang mengacu pada tabel dan grafik di atas 

menunjukkan ada beberapa bulan di awal berada di titik Rp. 0, artinya 

Vionata Distributor susu tidak memperoleh omzet maupun laba. Hal tersebut 

dikarenakan selama tiga bulan awal tahun masih disebut dalam pengenalan 

produk. Namun, untuk bulan-bulan berikutnya juga ternyata masih ada yang 

tidak memperoleh omzet maupun laba. Misalnya, Pada bulan November 

2012-April 2013 omzet menunjukkan nilai 0 Rupiah. Setelah dikonfirmasi 
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pemilik, ternyata Sselama bulan-bulan tersebut tidak membuka projek dan 

sedang sibuk dengan kegiatan lain yang lebih penting. Namun demikian, 

omzet yang dihasilkan pun terbilang kecil sehingga belum mampu untuk 

bersaing dengan perusahaan yang sejenis.  

Fakta di atas pun digali lagi dengan data survei awal untuk 

membuktikan tingkat harga, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan survei awal yang dilakukan kepada pelanggan Vionata 

distributor susu dapat dilihat pada gambar berikut: 

Tabel 1.2. Hasil Survei Awal faktor apa yang mempengaruhi kepuasan pelanggan Vionata 

Distributor Susu  

 

No Faktor Jumlah Responden 

1 Harga di Vionata mampu bersaing 9 responden 

2 Vionata memiliki pelayanan yang 

bagus 

8 responden 

3 Promosi harga di Vionata banyak 4 responden 

4 Sungkan karena teman 1 responden 

5 Penasaran dengan distributor baru 2 responden  

6 Stock Vionata banyak 1 responden 

Sumber: Data Diolah 2013 

Survei awal ini ditujukan pada 25 responden pelanggan di Vionata 

dan setiap responden diperbolehkan menjawab apapun yang mereka inginkan. 

Berdasarkan pada survei awal dapat dikatakan bahwa harga dan kualitas 

pelayanan merupakan faktor penting dalam menentukan kepuasan pelanggan. 

Hasil survei menyatakan bahwa harga dan kualitas pelayanan merupakan 

faktor yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan di Vionata. 
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Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka penelitian ini mengambil 

judul “Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan 

di Vionata Distribusi Susu”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, 

maka rumusan masalah yang diajukan adalah: 

1. Apakah ada pengaruh secara simultan antara harga dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasaan pelanggan di Vionata?  

2. Apakah ada pengaruh secara parsial faktor harga terhadap kepuasaan 

pelanggan di Vionata? 

3. Apakah ada pengaruh secara parsial faktor kualitas pelayanan terhadap 

kepuasaan pelanggan di Vionata? 

4. Variabel apa yang paling dominan pengaruhnya antara harga dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Vionata?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan antara harga dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Vionata.  

2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial faktor harga terhadap 

kepuasan pelanggan di Vionata. 

3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial faktor kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan di Vionata. 

4. Untuk menganalisis variabel yang paling dominan pengaruhnya antara 

harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Vionata. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat bagi Akademik 

Sebagai bahan referensi di Perpustakaan Universitas Ciputra yang nantinya 

akan berguna pada peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat bagi Peneliti 

a. Manfaat bagi peneliti adalah agar dapat menunjang bahan kajian 

dengan membandingkan teori dengan kejadian yang ada di lapangan. 

b. Sebagai syarat kelulusan S1 di Universitas Ciputra. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap perusahaan untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan melalui strategi harga dan kualitas pelayanan. 

Upaya tersebut bisa lebih meningkatkan omzet dan laba perusahaan.  

 

 




