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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berjalannya waktu terjadi peningkatan jumlah penduduk yang berada di 

Indonesia. Hal ini berdampak terhadap bisnis pakaian yang semakin lama ikut 

merasakan adanya pertumbuhan pesat. Terbukti pada tahun 2019 berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 3 bulan pertama, produksi industri pakaian jadi 

mengalami pertumbuhan sebesar 29,19% secara tahunan. Pertumbuhan ini disebabkan 

karena meningkatnya kebutuhan terhadap pakaian di masyarakat. Semakin 

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pakaian ini juga memiliki dampak pada 

para pemain bisnis yaitu semakin marak dan ketatnya pengusaha yang bergerak di 

sektor industri pakaian. Peningkatan kebutuhan pakaian di masyarakat ini sangat 

menguntungkan para pengusaha pakaian jadi, beberapa pakaian seperti baju, celana, 

dress, kerudung juga menjadi kebutuhan penting saat ini di masyarakat. Hal ini juga 

didasarkan karena mulai adanya perubahan gaya hidup serta pengaruh dari mudahnya 

masyarakat dalam mengakses teknologi khususnya media sosial yang dapat menjadi 

alat untuk melakukan transaksi pembelian (Kementrian Perindustrian Republik 

Indonesia, 2019). Salah satu wilayah yang memiliki permintaan terbanyak pada 

industri pakaian adalah Jawa Timur. Hal ini didukung dengan banyaknya kegiatan 
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fashion show yang terjadi di wilayah Jawa Timur selama periode tahun 2018 hingga 

2019 (Wijayanto, 2019). 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Salah Satu Kegiatan Fashion Show di Jawa Timur 

Sumber: Radar Jawa Pos, 2019 

 

Dengan maraknya kegiatan fashion show yang ada di Jawa Timur, menandakan 

bahwa minat beli serta gaya hidup masyarakat di Jawa Timur tergolong sangat baik 

serta tidak kalah dengan daerah ibukota seperti Jakarta. Salah satu wilayah di Jawa 

Timur yang memiliki gaya hidup sangat baik adalah Surabaya, dimana pengeluaran 

yang dimiliki setiap warganya terhadap pakaian tiap bulannya berkisar Rp 100.000 

hingga Rp 1.000.000, hal ini seperti yang tertera pada tabel 1.1 dibawah. 

Tabel 1. 1 Pengeluaran Perkapita Penduduk Surabaya Dalam Sebulan 

Sumber: BPS Surabaya Kota, 2018 
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 Melalui data tersebut mulai banyaknya pengusaha pakaian yang bermunculan 

mulai dari skala kecil hingga skala besar. Hal tersebut membuka peluang bisnis bagi 

AL-FI 5 untuk mulai mengenalkan produknya di kalangan masyarakat agar dapat 

membantu memenuhi kebutuhan pakaian mereka. AL-FI 5 sendiri memiliki konsumen 

yang rata-rata berdomisili di Surabaya dan sekitarnya seperti Gresik dan Lamongan, 

karena pada awalnya produk AL-FI 5 pertama berada di Pasar Turi Baru dan mal JMP. 

Namun pada akhirnya pemilik memutuskan untuk membuka butik di wilayah Sidoarjo 

karena melihat peningkatan serta pertumbuhan laju penduduk di Sidoarjo mulai 

meningkat hingga 1.53% seperti yang digambarkan pada tabel 1.2 dibawah ini. 

Tabel 1. 2 Peningkatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Sidoarjo 

Peningkatan penduduk dan laju pertumbuhan 2010, 2016 dan 2017 

Kabupaten 

Sidoarjo 

Jumlah Penduduk (Ribu) Laju pertumbuhan per tahun (%) 

2010 2016 2017 2010 – 2017 2016-2017 

1.949.595 2.150.482 2.183.682 1.62 1.53 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 

 Dengan adanya peluang ini butik AL-FI 5 mulai didirikan di kabupaten 

Sidoarjo pada tahun 2017. Butik AL-FI 5 adalah sebuah toko yang menjual berbagai 

jenis pakaian untuk wanita, pria dan juga anak-anak yang dapat dibeli secara ritel 

maupun grosir. Walaupun tergolong baru tetapi butik AL-FI 5 sudah memiliki standart 

pelayanan tersendiri yaitu selalu membudayakan “Salam, Sapa dan Senyum” terhadap 

para konsumennya, serta butik AL-FI 5 selalu menjaga kualitas produknya dengan 

memilih bahan pakaian yang baik serta memperhatikan jahitan yang harus rapih. 
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Meskipun sudah menerapkan standart pada kualitas produk dan pelayanan akan tetapi 

sebagai butik baru yang bergerak dibidang pakaian, butik ini tentunya harus siap dalam 

menghadapi persaingan bisnis degan mal, butik bahkan PKL yang sudah pernah lebih 

dulu terjun di bidang usaha pakaian. Akibat dari persaingan bisnis ini, butik AL-FI 5 

mulai merasakan omset penjualan produknya pada akhir tahun 2017. Perlu adanya 

evaluasi dari pemilik untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadi penurunan 

omset penjualan (Lahji, 2019). 

Didalam dunia bisnis terjadi persaingan diantara perusahaan satu dengan 

perusahaan yang lain sangatlah wajar. Persaingan dini menunjukkan perjuangan untuk 

tetap bertahan dalam memperebutkan dan mempertahankan pangsa pasar (market 

share) maupun pangsa pelanggan (customer share). Perusahaan harus memiliki 

keunggulan tersendiri dalam menghadapi persaingan. Pemilik usaha harus membuat 

strategi untuk perusahaannya dengan tepat agar ketika menawarkan produk barang dan 

jasanya kepada konsumen akan dapat diterima dengan baik. Salah satu cara yang 

dilakukan oleh pemilik butik untuk menarik dan memperkenalkan produk butik AL-FI 

5 kepada masyarakat dengan mengadakan pengajian rutin setiap satu bulan sekali yang 

dibuka untuk umum dan gratis. Diadakannya pengajian ini adalah sebagai salah satu 

pelayanan yang dapat membantu menjaga relationship dengan pelanggan khususnya 

pelanggan setia butik yang telah melakukan pembelian secara berulang maupun 

terhadap konsumen baru. Diadakannya kegiatan ini adalah sebagai salah satu cara 

pemilik untuk membuat pelanggan tetap merasa puas terhadap butik AL-FI 5. Dengan 
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adanya rasa puas yang dimiliki oleh pelanggan maka dapat membuat adanya 

keterikatan pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Perusahaan harus fokus pada customer satisfaction yang dapat menciptakan customer 

engangement melalui kualitas pelayanan dan kualitas produk.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan rumusan masalah yang dapat diambil 

adalah: 

1) Apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

pada butik AL-FI 5 

2) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

pada butik AL-FI 5 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dituliskan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1) Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan butik 

AL-FI 5 

2) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

butik AL-FI 5 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil pada penelitian ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah: 

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu diharapkan penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan baru tentang kualitas pelayanan dan kualitas produk 

terhadap kepuasan pelanggan. 

2) Manfaat Praktis  

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yaitu diharapkan Butik AL-FI 5 mampu 

mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan 

dan mengambil kebijakan yang lebih baik mengenai kepuasan pelanggan sehingga 

mampu mengambil hal-hal yang baik melalui keputusan tersebut. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Responden penelitian ini terdiri dari konsumen atau pelanggan di butik AL-FI 5 

sejak bulan Januari 2019 hingga Desember 2019 yang telah mengikuti kegiatan 

pengajian rutin setiap bulan. Kegiatan pengajian ini berlangsung secara rutin setiap 

bulannya hingga saat ini dengan tujuan untuk mengumpulkan konsumen atau 

pelanggan yang pernah ataupun baru pertama kali melakukan pembelian pada butik 

AL-FI 5. Pengambilan data diambil pada periode November 2019 hingga Desember 

2019 dikarenakan pada akhir tahun terdapat promo yang ditawarkan oleh butik AL-FI 
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5, sehingga jumlah konsumen yang datang (ke pengajian) pada dua bulan tersebut 

meningkat daripada beberapa bulan sebelumnya. 

  


