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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Dewasa ini perekonomian telah mengalami perkembangan yang 

sedemikian pesat. Perkembangan tersebut mengakibatkan perubahan yang 

luar biasa dalam dunia bisnis. Berbagai jenis usaha mengalami kejatuhan 

dan berguguran satu demi satu karena tidak mampu menyesuaikan diri 

terhadap perubahan lingkungannya yang dihadapinya. Derasnya tekanan 

perubahan tersebut menyebabkan dunia usaha, termasuk diantaranya usaha 

kecil dan menengah yang ada, melakukan redefinisi  dan pemikiran kembali 

bisnis yang telah dilakukan guna memenuhi permintaan pelanggan, yang 

akhirnya menentukan kembali posisi mereka di pasar yang berkembang. 

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu jenis usaha agar dapat 

sukses dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk 

menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Pelanggan menjadi pusat 

perhatian dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Maka dalam rangka 

penciptaan kepuasan pelanggan tersebut, perusahaan atau dunia usaha 

berupaya memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pelanggannya. 

Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah dengan memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen. Ada pun materi 

yang mendapatkan perlindungan bukan sekedar fisik, melainkan juga 
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meliputi hak-hak yang bersifat abstrak. Dengan terpeliharanya hak-hak 

konsumen tersebut diharapkan kepuasan pelanggan akan dapat diciptakan.  

Secara umum dikenal 4 hak dasar konsumen yang harus 

mendapatkan perlindungan: (1) hak untuk mendapatkan keamanan (the right 

to safety, (2) hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed), 

(3) hak untuk memilih (the right to choose), (4) hak untuk didengar (the 

right to be heard) (Shidarta, 2000 : 16). 

Dalam menciptakan kepuasan pelanggan tentu saja harus diikuti 

dengan sosialisasi dan proses pencitraan pelayanan yang baik sehingga 

hubungan antara dunia usaha dan konsumennya akan terpelihara. Maka di 

sinilah peran Public Relations dibutuhkan.  

 Dalam dunia usaha pasti terjadi kontak dengan lingkungannya 

atau pun dengan masyarakat luas. Dalam hal ini dituntut adanya suatu pola  

hubungan antara dunia usaha atau perusahaan dengan lingkungannya dapat  

berjalan dengan baik sehingga menimbulkan keuntungan dari kedua belah 

pihak. Maka, di sinilah peran Public Relations dibutuhkan dalam kerangka 

penciptaan pola hubungan yang ada. Dimana dalam hal ini, Public Relations 

memiliki peran mendasar sebagai berikut: (1) menyampaikan dan 

bertanggung jawab atas informasi kepada publik, (2) memonitor dan 

mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum, (3) memperbaiki citra 

organisasi, (4) tanggung jawab sosial, (5) komunikasi timbal balik 

(Rumanti, 2002). Dari fungsi yang penting ini diharapkan bidang public 
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relations dapat dikembangkan dalam lingkup dunia usaha untuk 

peningkatan citra perusahaan. 

 Dalam perekonomian di era global persaingan bisnis menjadi 

tajam, baik dalam pasar domestik maupun pasar internasional. Dalam era ini 

dituntut kerja keras memberikan kepuasan pelanggan agar dapat 

memenangkan persaingan, misalnya dengan memberi produk dengan mutu 

baik, penyerahan produk lebih cepat, dan pelayanan yang lebih baik dari 

pesaingnya (Supranto, 1997 : 1). Maka adanya perlindungan terhadap hak-

hak konsumen dan Public Relations yang dilakukan dunia usaha diharapkan 

akan dapat memeberikan kepuasan terhadap pelanggannya sehingga dapat 

tetap bertahan dan berkembang dalam kancah persaingan bisnis yang 

berlangsung.  

     Berpijak dari uraian di atas maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul: “ PENGARUH PERLINDUNGAN KONSUMEN 

DAN PUBLIC RELATIONS TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN MIE 

AYAM TUNGGAL RASA DI SURAKARTA (STUDI KASUS MIE AYAM 

TUNGGAL RASA EDDY GRUP)”.  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

       Kepuasan pelanggan menentukan terbentuknya loyalitas 

pelanggan terhadap layanan jasa yang diberikan oleh pengusaha. Kualitas 

dan kemampuan manusia dalam memberikan layanan yang terbaik sangat 

tergantung pada sistem layanan yang ada pada dunia usaha tersebut. 
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       Dari permasalahan ini penulis ingin mengetahui apakah layanan 

yang berupa Perlindungan Konsumen dan Public Relations merupakan 

bentuk layanan yang  yang mendukung terhadap terciptanya kepuasan 

pelanggan pada Mie Ayam Tunggal Rasa. 

 Berdasarkan latar belakang dan permasalah di atas dirumuskan 

permasalahan yang spesifik, sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh Perlindungan Konsumen terhadap 

Kepuasan Pelanggan ? 

2. Apakah ada pengaruh antara Public Relations terhadap 

Kepuasan Pelanggan ? 

3. Apakah ada pengaruh Perlindungan Konsumen dan Public 

Relations secara bersama-sama terhadap Kepuasan Pelanggan 

?  

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

  Melihat perumusan masalah dan latar belakang di atas 

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Perlindungan Konsumen      

terhadap Kepuasan Pelanggan Mie Ayam Tunggal Rasa di 

Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Public Relations terhadap 

Kepuasan Pelanggan Mie Ayam Tunggal Rasa di Surakarta. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Perlindungan Konsumen dan 

Public Relations secara bersama-sama terhadap Kepuasan 

Pelanggan Mie Ayam Tunggal Rasa di Surakarta. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan memberi 

manfaat. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi dunia usaha  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau 

sebagai bahan pertimbangan di dalam penentuan kebijakan 

pemberian layanan kepada pelanggan dan evaluasi dalam perbaikan 

sistem layanan berdasarkan penguatan perlindungan konsumen dan 

Public Relations. 

2. Bagi perkembangan pengetahuan 

 Sebagai salah satu masukan di dalam pengembangan wawasan dari 

ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan 

Konsumen dan Public Relations serta diharapkan menjadi acuan 

penelitian berikutnya untuk pengembangan lebih lanjut. 

 

E. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Untuk memudahkan dalam pembuatan skripsi, maka penulis 

mengetengahkan sistematika sebagai berikut : 

BAB I     PENDAHULUAN  
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Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai teori-teori yang 

berkaitan tentang perlindungan konsumen, Public Relations, 

kepuasan nasabah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan 

untuk  digunakan sebagai dasar acuan penelitian ini. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang kerangka pemikiran, hipotesis, data,  

dan sumber data, serta metode analisa data. 

BAB IV   PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum tempat 

yang digunakan dalam penelitian,hasil penelitian, dan analisa 

hasil penelitian untuk pembuktian hipotesa yang relevan 

dengan penelitian ini. 

BAB V    PENUTUP 

Dalam bab ini akan dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian 

kesimpulan dan bagian saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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