
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Beras merupakan kebutuhan pangan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Bahkan saat ini masyarakat Indonesia merupakan pelanggan beras tertinggi 

di dunia dengan tingkat konsumsi beras mencapai angka 130 kilogram per kapita per tahun 

(Syafputri, 2013). Tingginya tingkat konsumsi beras tersebut membutuhkan distribusi yang baik 

yang bisa menjaga ketersediaan beras di berbagai tempat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan 

kualitas dan kuantitas distributor beras agar beras dapat sampai ke masyarakat dalam waktu yang 

cepat dan kebutuhan beras akan selalu tercukupi (Khaddaf, 2014). 

Adanya peningkatan jumlah distributor beras sebagai upaya pemenuhan kebutuhan beras di 

masyarakat meningkatkan persaingan bisnis yang terjadi pada sektor tersebut. Efek positif yang 

timbul adalah semakin meningkatnya upaya peningkatan kualitas yang dilakukan distributor beras 

dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan untuk memenangkan persaingan (Daeng, 

2013). Semakin tinggi kepuasan pelanggan akan memberikan kesempatan yang lebih besar pada 

perusahaan untuk memenangkan persaingan bisnis dan pada akhirnya berdampak pada semakin 

suksesnya perusahaan (Rahman dkk, 2012).  

Ada lima faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu kualitas produk, kualitas 

pelayanan, emosional, harga dan biaya serta kemudahan (Irawan, 2009). Berdasarkan penelitian 

terhadulu yang telah dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan, diketahui bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah harga dan kualitas pelayanan, 

seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Suyoto (2012), yang menghasilkan kesimpulan bahwa 

kualitas pelayanan dan kualitas produk secara signifikan memengaruhi kepuasan pelanggan. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahman dkk. (2012) yang menunjukkan bahwa harga 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

Harga sebagai faktor penentu kepuasan pelanggan memiliki dimensi antara lain 

keterjangkauan atau kewajaran harga, kesesuaian harga, dan daya saing harga (Malik, dkk, 2012). 



 

 

Harga mempengaruhi tingkat penjualan dan tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh 

perusahaan. Harga juga dianggap sebagai salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena 

menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh (Wibowo, 2012).  

Kualitas layanan dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan atau keinginan 

pelanggan dengan tingkat persepsi pelanggan tersebut (Zeithaml dkk. dalam Isyanto, 2013). 

Adapun lima dimensi utama kualitas layanan menurut Irawan (2012) antara lain tangible, 

reliability, responsiveness, assurance dan empathy. 

Penelitian kali ini memilih Agung Samudra Abadi (ASA) sebagai perusahaan distributor 

beras yang menjadi objek penelitian. Agung Samudra Abadi mengambil beras dari supplier dan 

menjual beras kepada pelanggannya, yang terdiri dari masyarakat langsung maupun restoran-

restoran, pabrik-pabrik atau perkantoran. Namun, bisnis yang dijalani oleh Agung Samudra Abadi 

dirasa masih banyak kekurangan, di antaranya belum bisa mengantar barang tepat waktu ke 

pelanggan, bahkan terkadang lupa untuk mengantar barang ke pelanggan, kurang telaten dalam 

pengecekan stok barang yang sudah siap dan kurang melakukan pemasaran produk kepada 

pelanggan. Berikut ini adalah sigi awal penelitian untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap 

kualitas pelayanan dan harga yang ditawarkan Agung Samudra Abadi: 

Tabel 1.1.  Respon kepuasan pelanggan Agung Samudra Abadi  

Apa yang membuat anda tidak puas? Jumlah Responden 

1. Harga  7 Responden 

1. Kualitas layanan  8 Responden 

1. Kualitas produk 5 Responden 

Jumlah  20 Responden 
 

 

Sumber:Sigi awal, diolah peneliti (Lampiran 1) 

Berdasarkan hasil sigi awal di atas yang ditujukan pada 20 responden pelanggan Agung 

Samudra Abadi, dapat diketahui bahwa terdapat ketidakpuasan yang dialami oleh pelanggan 

terutama terhadap kualitas pelayanan Agung Samudra Abadi.  Selain itu dapat diketahui juga bahwa 

Agung Samudra Abadi belum menerapkan strategi harga secara tepat, terkait dengan kesesuaian 

harga dengan kualitas produk, kemudahan cara pembayaran, harga yang terjangkau, dan variasi cara 

pembayaran.  



 

 

Ketidakpuasan pelanggan yang terjadi atas kualitas pelayanan dan harga produk pada Agung 

Samudra Abadi menjadi dasar penelitian kali ini, dengan harapan dapat diketahui hubungan dan 

pengaruh antara kualitas pelayanan, harga produk dan kepuasan pelanggan dan hasilnya dapat 

digunakan untuk perbaikan kualitas distributor Agung Samudra Abadi dalam meningkatkan 

kepuasan pelanggan dan kesuksesan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini 

mengambil judul “Pengaruh harga dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan di 

Agung Samudra Abadi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, latar belakang dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah harga dan kualitas layanan memberikan pengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

pelanggan di Agung Samudra Abadi? 

2. Di antara harga dan kualitas layanan, variabel mana yang memberikan pengaruh paling 

dominan terhadap kepuasan pelanggan di Agung Samudra Abadi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara harga dan kualitas layanan terhadap 

kepuasan pelanggan di Agung Samudra Abadi. 

2. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan di antara variabel harga dan kualitas 

layanan terhadap kepuasan pelanggan di Agung Samudra Abadi. 

 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 



 

 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemilik usaha dan pemegang 

usaha mengenai penerapan dan penetapan harga serta pemberian kualitas layanan kepada pelanggan 

agar pelanggan memperoleh kepuasan dalam melakukan kegiatan perekonomian.  

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam 

pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu international business management. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh harga dan kualitas layanan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan masalah yang telah 

diuraikan diatas, diketahui bahwa ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menguji beberapa 

variabel untuk mengetahui apakah variabel harga dan kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga dan kualitas 

layanan yang merupakan variabel independen, sedangkan kepuasan pelanggan merupakan variabel 

dependen. 

 



 

 

 


