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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. 

Makanan merupakan bahan yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang guna 

kelangsungan hidupnya. Seperti halnya di Indonesia dimana jumlah penduduk 

terus meningkat, ini merupakan peluang yang besar bagi produsen makanan dan 

minuman. Dewasa ini, industri minuman ringan di Indonesia mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan. Berikut ini adalah nilai perkembangan 

pasar untuk bisnis jenis industri minuman ringan, tahun 2006 -2010 dapat dilihat 

pada gambar 1.1 sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Industri Minum Ringan  

 
Sumber : kemenperin.go.id (2013) (diakses tanggal 27 Agustus 2013) 

 

Gambar 1.1. menunjukkan peningkatan jumlah nilai produksi minuman 

ringan  hingga tahun 2010 mencapai Rp 12.255.000.000 yang sebelumnya hanya 
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mencapai Rp 11.173.000.000 Banyaknya produk minuman ini termasuk produk – 

produk yang berlabelkan organik dan memiliki khasiat yang dapat menunjang 

kesehatan. 

Aneka Karya Vera merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang food 

and beverages produk olahan lidah buaya. Seiring dengan peluang pasar yang 

ada, Aneka Karya Vera mendirikan perusahahaan di tahun 2011. Perusahaan ini 

menjual produk olahan lidah buaya seperti coklat lidah buaya, jeli lidah buaya, 

dan kerupuk lidah buaya. Untuk industri makanan olahan lidah buaya ini sendiri, 

sudah ada beberapa perusahaan yang berkecimpung di bidang ini, contohnya 

Minute Maid, Aloebest, Triple Lidah Buaya, dan lain sebagainya. Sejak berdiri 

sampai sekarang ini, Aneka Karya Vera sudah memiliki beberapa konsumen tetap 

dan konsumen yang baru melakukan pembelian. Hal tersebut terlihat dari 

penjualan Aneka Karya Vera yang mengalami pertumbuhan seperti terlihat pada 

gambar 1.2 berikut ini  

Gambar 1.2. 

Omzet Penjualan Aneka Karya Vera (dalam unit) 

 
 Sumber : Data Internal Aneka Karya Vera, (diakses tanggal 7 Agustus 2013) 
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Berdasarkan pertumbuhan yang signifikan dengan nilai produksi memiliki 

trend sebesar 7.2 %. Sehingga usaha Aneka Karya Vera menyiapkan diri terjun 

dalam pengolahan lidah buaya, untuk mendapatkan pangsa pasar, dengan 

menguatkan strategi bauran pemasaran yang terdiri dari kualitas produk dan 

kualitas layanan yang handal sehingga membentuk kepuasan konsumen. Standar 

layanan Aneka Karya Vera terhadap para konsumen adalah: (1) cepat tanggap 

terhadap konsumen yang melakukan pemesanan, (2) waktu pengiriman sesuai 

dengan yang disepakati,(3) konsumen menerima barang sesuai dengan yang 

dipesan. 

Survei awal yang dilakukan Aneka Karya Vera yang dilakukan terhadap 

10 orang pelanggan untuk mengetahui kesesuaian antara standar yang dimiliki 

dengan penerapannya dilapangan. Ditunjukan pada tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 

Survei Hal yang Berpengaruh Terhadap Kepuasan Konsumen Aneka Karya Vera 

No  Kategori Komentar Frekuensi (%) 

1 Kualitas produk -Coklat mudah meleleh 4 11.11 

-Kerupuk pecah-pecah 5 13.89 

-Produk terlalu manis 1 2.78 

-Kerupuk gurih   3 8.33 

-produk unik 6 16.67 

2 Kualitas layanan -Terkadang telpon atau sms 

konsumen terlambat di balas 

5 13.89 

-Kurang puas dengan layanan yang 

diberikan 

3 8.33 

-Pengiriman sering terlambat 7 19.44 

3 Harga  -harga terlalu tinggi 2 5.56 

Sumber : Survey Peneliti, 2013 

Berdasarkan hasil survei pada tabel 1.1 yang dilakukan peneliti pada 10 

orang konsumen  terhadap hal yang dirasakan dalam membeli produk Aneka 

Karya Vera, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas produk menjadi 

pertimbangan tersendiri dalam pembelian produk. Aneka Karya Vera selalu 
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memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumennya, akan tetapi keluhan dari 

konsumen atau ketidakpuasan dari konsumen itu tidak dapat dihindari. 

Kepuasan merupakan hal-hal yang dirasakan oleh konsumen , telah sesuai 

dengan yang dikehendakinya. Berjalannya bisnis yang dilakukan oleh Aneka 

Karya Vera tentunya tidaklah selalu lancar, walau ada kendala-kendala yang 

dihadapi berikut inididapatkan lima ketidakpuasan terbesar yang diwujudkan 

dalam dalam beberapa komplain pada  pihak perusahaan Aneka Karya Vera  

Tabel 1.2 Data Keluhan konsumen Aneka Karya Vera.  

No. KOMPLAIN KONSUMEN KATEGORI KOMPLAIN 

1. Kualitas  produk tidak sesuai  Kualitas produk 

2. Harga lebih mahal daripada merk lain. Harga. 

3. Pengiriman tidak tepat waktu  Kualitas Layanan. 

4. Lambat dalam melayani Kualitas Layanan 

5. Rasa makanan dengan jenis yang sama 

memiliki rasa berbeda 

Kualitas produk 

Sumber : Data Internal Perusahaan (Keluhan bulan Mei 2013-September 2013) 

Tabel 1.2 memberikan data 5 Keluhan konsumen terhadap Aneka Karya 

Vera. Dari 5 komplain tersebut 2 diantaranya adalah komplain terhadap kualitas 

produk dan kualitas layanan, 1 sisanya merupakan komplain terhadap harga.  

Kualitas adalah kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat (Gupta dan Valarmathi, 2009:3). Menurut 

Kotler (2009:70) kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan antara kinerja produk yang dipikirkan 

terhadap hasil yang diharapkan. Apabila kinerja ada di bawah harapan, maka 

konsumen akan merasa tidak puas, sedangkan apabila kinerja sesuai dengan 
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harapan, maka konsumen akan menjadi puas. Apabila kinerja melebihi harapan, 

maka konsumen amat puas. Dengan memahami tingkat kepuasan konsumen 

terhadap pelayanan yang diberikan, maka diharapkan perusahaan dapat menjadi 

lebih baik ke depannya. 

Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam  Abdullah dan Rozario 

(2009:186) transaction-specific model menyatakan kepuasan konsumen 

dipengaruhi oleh harga, kualitas produk dan kualitas layanan. Menurut 

Parasuraman dalam Tjiptono (2008:26) kualitas layanan terdiri dari lima dimensi 

yakni: reliabilitas (reliability) yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan; daya tanggap (responsiveness) 

yaitu keinginan karyawan untuk membantu para konsumen, merespons dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap; jaminan (assurance) mencakup 

pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki 

para karyawan; empati (empathy) meliputi perhatian pribadi dan memahami 

kebutuhan konsumen; bukti fisik (tangibles) mencakup perlengkapan, daya tarik 

fasilitas, serta penampilan para staf. 

Kepuasan konsumen merupakan ukuran dari pengalaman konsumen dalam 

menggunakan produk atau jasa yang sesuai dengan yang diharapkan (Gupta dan 

Valarmathi, 2009). Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti melakukan 

analisa tentang pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan 

konsumen. Dengan kualitas produk dan layanan yang memuaskan, maka 

konsumen akan membeli lagi produk yang dijual oleh Aneka Karya Vera. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah kualitas produk dan kualitas layanan secara simultan 

mempengaruhi  kepuasan konsumen Aneka Karya Vera ? 

2. Apakah kualitas produk secara parsial mempengaruhi kepuasan 

konsumen Aneka Karya Vera ? 

3. Apakah kualitas layanan secara parsial mempengaruhi kepuasan 

konsumen Aneka Karya Vera? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kualitas produk dan 

layanan terhadap kepuasan konsumen Aneka Karya Vera. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kualitas produk terhadap 

kepuasan konsumen Aneka Karya Vera 

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kualitas layanan terhadap 

kepuasan konsumen Aneka Karya Vera. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi pembaca, penelitian ini bisa menjadi wawasan tambahan dan 

bahan referensi untuk peneliti lainnya. 
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b. Bagi penulis akan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh 

selama masa perkuliahan berlangsung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi data dan gambaran bagi perusahaan Aneka Karya Vera 

tentang persepsi konsumen terhadap kualitas produk yang digunakan 

dan persepsi tentang kualitas layanan yang diberikan oleh Aneka 

Karya Vera yang dapat dijadikan acuan sebagai tolak ukur tingkatan 

kepuasan konsumen. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi atau masukan bagi Aneka Karya Vera terutama mengenai 

kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen, 

sehingga perusahaan dapat lebih mengembangkan kepuasan dalam 

rangka meningkatkan jumlah pengunjung dalam jangka panjang.  

 




