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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan yang terjadi dewasa ini begitu kerasnya antara pengusaha-

pengusaha yang bergerak dalam bidang masing-masing. Perusahaan

mengharapkan keuntungan yang maksimal dengan memanfaatkan berbagai

cara dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang diharapkan bahwa

konsumen itu akan puas.

Dalam hal ini peran pemasaran menjadi sangat penting sehingga untuk

pemasar harus memahami dengan baik dalam kegiatannya sebagai pemasar.

Kualitas produk yang baik merupakan salah satunya yang menjadi perhatian

para pemasar dalam memenuhi kebutuhan dan akhirnya nanti dapat

menghasilkan kepuasan konsumen.

Sebagian besar produsen tidak menjual atau menyalurkan barangnya

langsung kepada konsumen/pemakai akhir. Antara produsen dan pemakai

akhir terdapat satu/beberapa saluran pemasaran yang dalam hal ini berfungsi

untuk membawa produk mereka ke pasar sehingga membentuk suatu saluran

pemasaran (Kottler, 1998).

Banyak alasan kenapa harus ada saluran pemasaran sehingga perlu

adanya perantara pemasaran. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya sumber

daya finansial untuk menjalankan pemasaran langsung, tidak layaknya



pemasaran langsung dalam berbagai kasus dan tingkat efisiensi penyampaian

kepada pemakai akhir.

Hal ini juga dapat mempermudah konsumen untuk lebih dekat dengan

produk itu. Artinya bahwa dalam pencapaian keinginan konsumen produk

dapat diperoleh dengan mudah, harga terjangkau serta hal-hal lainnya seperti

informasi produk dan sebagainya.

Perusahaan dapat menterjemahkan keinginan konsumen tersebut untuk

mendapatkan konsumen yang loyal sebagai pelanggan perusahaan tersebut

dan dapat dipertahankan terus. Itu juga dapat menjadi acuan untuk penyusunan

strategi perusahaan dalam persaingan dengan perusahaan lain.

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses

dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan

mempertahankan pelanggan (Levitt, 1987). Perusahaan dapat lebih mudah

dalam mencari pelanggan akan tetapi akan lebih sulit dalam

mempertahankannya karena konsumen mempunyai banyak pilihan dalam

mencari perusahaan yang beraneka macam dengan berbagai keunggulannya.

Pelanggan adalah pihak yang memaximumkan nilai, sedang nilai yang

diterima pelanggan adalah selisih antara jumlah nilai bagi pelanggan dan biaya

total pelanggan (Kottler, 1998).

Salah satu penilaian pelanggan/konsumen adalah dengan adanya kualitas

perusahaan itu, sejauh mana dapat memuaskan keinginan konsumen sehingga

dapat dipilih dan menjadi konsumen yang loyal.



Kualitas dipandang sebagai salah satu alat keunggulan kompetitif,

karena kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang menentukan

pemilihan produk dan jasa yang dapat memuaskan konsumen. Kepuasan

konsumen akan tercapai apabila kualitas produk dan jasa yang diberikan

sesuai dengan kebutuhannya. Kualitas pelayanan merupakan tingkat

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk

memenuhi keinginan konsumen (Love Lock, 1998).

Penilaian kualitas sendiri sangat penting artinya bagi konsumen karena

mereka membutuhkan sesuatu yang lebih dalam memilih. Kualitas dimulai

dari kebutuhan konsumen dan berakhir pada persepsi konsumen (Kotler,

1998). Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas yang baik dilihat dari persepsi

konsumen bukan dari persepsi perusahaan. Persepsi konsumen terhadap

kualitas pelayanan merupakan penilaian total atas keunggulan suatu produk

yang yang dapat berupa barang atau jasa.

Kualitas pelayanan yang baik merupakan salah satu hal yang sangat

penting untuk meraih pasar. Kerena hal itu maka akan berakhir pada kepuasan

konsumen. Kepuasan konsumen sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut

membandingkan kinerja (hasil) yang ia rasakan

(Tjiptono, 1997).

Perbandingan inilah yang merupakan ukuran yang dirasa konsumen

dapat menjadi sebuah dasar dalam menilai sebuah tingkat kepuasan. Kepuasan



tersebut merupakan hal yang sangat diinginkan oleh kedua pihak antara

konsumen dengan perusahaan dan dapat saling menguntungkan.

Menurut Kotler (1999), kepuasan merupakan tingkat perasaan setelah

membandingkan kinerja yang ia rasakan dengan harapannya. Jadi tingkat

kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang ia rasakan

dengan harapan. Kotler juga menyebutkan bahwa konsumen akan mengalami

salah satu dari tiga tingkatan kepuasan umum. Pertama, jika kinerja dibawah

harapan, konsumen tidak puas. Kedua, jika kinerja sesuai dengan harapan,

konsumen akan puas. Ketiga, kinerja melampaui harapan, konsumen akan

merasa sangat puas.

Permasalahan sekarang dalam pemasaran tidaklah sekedar bagaimana

menyampaikan produk dari produsen ketangan konsumen semata, akan tetapi

juga bagaimana menyampaikan produk tersebut dengan harga dan

mendapatkan kepuasan yang optimal. Dengan terpenuhinya kepuasan

konsumen inilah perusahaan akan memperoleh laba.dari laba tersebut

perusahaan dapat semakin berkembang mempertahankan kelangsungan

hidupnya.

Dalam usaha memuaskan para konsumen perusahaan terlebih

dahulu harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan

konsumen serta bagai mana konsumen dapat berminat pada suatau produk

ynag dihasilkan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui

factor apa saja yang dapat memberikan alasan mengapa seseorang membeli

barang dan jasa tertentu, selain jenis dan sifat produknya tentunya. Faktor



faktor yang mempengaruhi adalah kebudayaan, kelas sosial, kelompok

referensi, keluarga, pengalaman, konsep diri, sikap ,dan lain- lain.

Loyalitas adalah pernyataan kepuasan pelanggan dari hasil purna

beli dimana alternative yang dipilih sekurang kurangnya sama atau melampaui

harapan pelanggan ( Fandy Tjiptono,1997;7)

Berdasar latar belakang diatas maka penulis mengkaji lebih dalam

mengenai hal tersebut d

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN

LOYALITAS KONSUMEN PADA PUSAT PERBELANJAAN LARIS

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk merumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Adakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan jasa (phisycal aspect,

reliability, personal interaction, problem solving, dan policy) pada pusat

perbelanjaan Laris Kartasura terhadap kepuasan konsumen?

2. Komponen kualitas jasa manakah yang berpengaruh paling signifikan

terhadap kepuasan  konsumen pada pusat perbelanjaan Laris Kartasura?

3. Adakah pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan jasa (phisycal aspect,

reliability, personal interaction, problem solving, dan policy) terhadap

kepuasan dan loyalitas konsumen pada pusat perbelanjaan Laris Kartasura.

2. Menganalisis faktor dari kualitas jasa yang berpengaruh paling dominan

terhadap kepuasan konsumen pada pusat perbelanjaan Laris Kartasura.

3. Menganalisis pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran yang jelas kepada pengelola pusat perbelanjaan

Laris Kartasura tentang kepuasan dan loyalitas konsumen yang

dipengaruhi oleh kualitas pelayanan sehingga sebagai bahan masukan dan

pertimbangan bagi pimpinan dalam kaitannya dengan masalah yang

diteliti.

2. Sebagai sarana untuk menambah wawasan, mengembangkan ilmu, serta

sarana latihan dan pengalaman penulis dalam menerapkan teori yang

diperoleh pada waktu kuliah.


