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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Reptile Mart adalah suatu usaha yang bergerak di bidang penyediaan dan 

perawatan binatang, khususnya binatang peliharaan yang berupa reptil di 

Surabaya. Reptile Mart didirikan dengan memperhatikan hal-hal yang terkait 

dengan hobi memelihara binatang yang memang telah lama dikembangkan 

sebagai suatu lahan bisnis. Namun, tidak sekedar terjun dalam bidang usaha yang 

terkait dengan hobi memelihara binatang saja, Reptile Mart menambah nilai unik 

pada usahanya dengan menyediakan dan mampu melakukan perawatan pada 

hewan berjenis reptil. 

Hingga saat ini, Reptile Mart telah mampu memperoleh sejumlah 

konsumen. Transaksi juga terus terjadi setiap bulannya, walaupun transaksi yang 

terjadi belum stabil jumlahnya. Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dimengerti bahwa 

transaksi yang terjadi di Reptile Mart selama 6 bulan terakhir belum 

stabil.Transaksi yang terjadi meliputi transaksi reptil peliharaan maupun transaksi 

produk penunjang reptil peliharaan (seperti: aksesoris, tempat makan dll.) 

Tabel 1.1 Jumlah Transaksi di Reptile Mart dalam 6 bulan Terakhir 
Bulan Jumlah (Reptil Peliharaan) Jumlah (Produk Penunjang Reptil 

Peliharaan) 

Agustus 2014 8 transaksi 23 transaksi 

September 2014 10 transaksi 25 transaksi 

Oktober 2014 7 transaksi 19 transaksi 

November 2014 7 transaksi 25 transaksi 

Desember 2014 9 transaksi 21 transaksi 

Januari 2015 6 transaksi 20 transaksi 

Sumber: Data Internal Reptile Mart 
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Menanggapi data seperti yang dikemukakan pada Tabel 1.1, Reptile Mart 

berkeinginan untuk meningkatkan pencapaiannya. Reptile Mart ingin agar jumlah 

konsumen dapat meningkat dan jumlah transaksi dapat stabil atau bahkan 

cenderung meningkat. 

Keinginan Reptile Mart untuk meningkatkan pencapaian perlu disertai 

sejumlah pertimbangan dan fokus yang jelas. Pertimbangan utama adalah Reptile 

Mart harus menyadari bahwa reptil merupakan jenis binatang yang tidak umum 

dipelihara oleh konsumen. Menurut Agromedia (2012), reptil sebagai binatang 

peliharaan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan binatang peliharaan 

lainnya, dikarenakan binatang berjenis reptil mampu membahayakan manusia dan 

membutuhkan perawatan yang berbeda daripada binatang yang umumnya 

dipelihara. Namun, menurut Agromedia (2012), konsumen yang berminat 

terhadap reptil memang meningkat, seiring dengan bertambahnya komunitas 

pemelihara reptil yang semakin meningkat juga.  

Melalui pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan, Reptile 

Mart perlu untuk fokus dan memberikan perhatian terhadap kepuasan konsumen. 

Menurut Wendha, et al. (2013:20), perusahaan memperoleh banyak manfaat 

dengan tercapainya kepuasan konsumen, yaitu selain dapat meningkatkan 

loyalitas konsumen juga dapat mencegah terjadi perputaran konsumen, 

mengurangi sensitivitas konsumen terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan 

pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya 

jumlah konsumen, meningkatkan efektivitas iklan, dan meningkatkan reputasi 

bisnis.  
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Kepuasan konsumen dalam usaha yang dijalankan Reptile Mart perlu 

diperhatikan, karena seperti telah diungkapkan sebelumnya, reptil merupakan 

jenis binatang yang masih bisa membahayakan konsumen dan membutuhkan 

perawatan khusus. Reptile Mart harus dapat memberikan edukasi dan arahan yang 

tepat agar konsumen merasa aman dan termudahkan dalam memelihara binatang 

reptil dan pada akhirnya membuat konsumen puas. Konsumen yang puas 

diharapkan dapat membuat Reptile Mart mempertahankan atau bahkan 

meningkatkan pencapaian (seiring rekomendasi konsumen yang puas kepada 

pihak lain yang berminat memelihara reptil). 

 
Tabel 1.2 Hasil Survei Pendahuluan Mengenai Kepuasan Konsumen Reptile Mart 

RESPONDEN 

Apakah Anda puas 

dengan layanan atau 

produk Reptile Mart? 

 

a. Tidak Puas 

b. Cukup Puas 

c. Puas 

Tidak Puas: 

2 orang (20%) 
 

Cukup Puas: 

4 orang (40%) 
 

Puas: 

4 orang (40%) 

Apa harapan Anda supaya Anda lebih puas 

terhadap Reptile Mart? 

 

a. Penyampaian dan edukasi pada 

konsumen harus lebih baik 

b. Produk reptil yang disediakan harus 

lebih beragam 

c. Lain-Lain: …………… 

1 Cukup Puas 
Penyampaian dan edukasi pada konsumen harus 

lebih baik 

2 Puas Lain-lain: sudah bagus, pertahankan saja 

3 Cukup Puas 
Produk reptil yang disediakan harus lebih 

beragam 

4 Tidak Puas 
Penyampaian dan edukasi pada konsumen harus 
lebih baik 

5 Tidak Puas 
Penyampaian dan edukasi pada konsumen harus 

lebih baik 

6 Cukup Puas 
Penyampaian dan edukasi pada konsumen harus 
lebih baik 

7 Puas Lain-lain: kadang reptilnya sering habis 

8 Puas 
Produk reptil yang disediakan harus lebih 

beragam 

9 Puas 
Penyampaian dan edukasi pada konsumen harus 
lebih baik 

10 Cukup Puas 
Lain-lain: kalau bisa mungkin harus lebih 

terjangkau harganya. 

Sumber: Hasil Survei Pendahuluan 

 

Sejauh ini, menurut hasil survei pendahuluan seperti yang tertera pada Tabel 1.2, 

mayoritas konsumen (yang dilibatkan dalam survei pendahuluan) minimal 

mengaku cukup puas terhadap Reptile Mart. Namun, juga harus dipahami bahwa 

masih ada konsumen yang tidak puas (sebanyak 2 orang atau 20% dari 
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jumlahresponden dalam survei pendahuluan) dan mayoritas konsumen 

mengharapkan ada perubahan agar konsumen merasa lebih puas, baik dari segi 

layanan maupun produk (khususnya dalam penyampaian dan edukasi pada 

konsumen serta keberagaman produk reptil yang disediakan). 

Di samping perlu meninjau permasalahan kepuasan konsumen secara 

khusus, Reptile Mart juga harus melakukan upaya lebih dengan meninjau hal-hal 

yang dapat memberikan pengaruh pada kepuasan konsumen tersebut. Malik, et al. 

(2012:128) dalam penelitian yang dilakukan, memaparkan hasil yang 

menunjukkan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Penelitian yang dilakukan Wendha, et al. (2013:19) juga 

memberikan pandangan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. Selain itu, Senthilkumar (2012:123) juga 

memberikan pandangan melalui penelitian yang dilakukan bahwa kualitas produk 

juga dapat memberikan pengaruh yang besar dan positif terhadap kepuasan 

konsumen. Melalui pandangan-pandangan yang diungkapkan, dapat dipahami bila 

kualitas layanan dan kualitas produk memiliki indikasi dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen dan perlu juga ditinjau oleh Reptile Mart. 

Sejauh ini, Reptile Mart menyadari keberadaan kualitas layanan dan 

kualitas produk sebagai dua elemen yang penting bagi kepuasan konsumen. 

Namun, Reptile Mart belum pernah secara ilmiah meninjau mengenai kualitas 

layanan dan kualitas produk beserta pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen.  
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasar padalatar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka 

permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen Reptile Mart? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen Reptile Mart? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasar pada rumusan masalah yang telah diungkapkan, maka tujuan dari  

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen 

Reptile Mart. 

2. Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen 

Reptile Mart. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah sejumlah manfaat yang terkandung dalam penelitian ini: 

1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan 

pemahaman yang terkait dengankualitas layanan dan kualitas produk serta 

keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi sumber referensi yang optimal bagi penelitian selanjutnya di masa 

yang akan datang. 
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2. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu membuat Reptile 

Martmemahami permasalahan kualitas layanan dan kualitas produk serta 

pengaruhnya pada kepuasan konsumen dan mampu menetapkan kebijakan 

yang tepat, khususnya dalam hal kepuasan konsumen. 
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