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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat ini 

memaksa para pelaku pasar pandai-pandai untuk membuat langkah-langkah 

strategi bagaimana mengantisipasi persaingan yang semakin ketat. Untuk bisa 

bertahan para pelaku bisnis atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis 

atau kegiatan usaha, umumnya yang harus diperhatikan adalah orientasi 

pelanggan atau customer orientation, yaitu menyangkut apa yang harus 

dipuaskan perusahaan terhadap pelanggannya. Dengan lebih memperhatikan 

aspek tersebut tentunya tujuan yang ingin dicapai akan terwujud. 

Pelanggan merupakan fokus utama dalam pembahasan mengenai 

kepuasan dan kualitas jasa. Oleh karena itu kepuasan konsumen merupakan 

faktor yang dominan dan menentukan dalam mempertahankan maupun 

menumbuhkembangkan kembangkan perusahaan. Menurut Webster’s 1928 

Dictionary pelanggan adalah “who frequants any place of sale for the sake or 

purchasing goods or wares” pelanggan adalah seseorang yang beberapa kali 

datang ke tempat yang sama untuk membeli suatu peralatan atau barang. 

Perusahaan harus mempunyai tujuan yang spesifik dan jelas agar bisa 

menetapkan kualitas.   

Fokus kualitas adalah konsumen, jadi pada dasarnya kepuasan 

konsumen dapat didefinisikan secara sederhana yaitu suatu keadaan dimana 

kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk 
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yang dikonsumsi. Kepuasan konsumen menurut Kolter (1994) adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan 

dibanding dengan harapan. Banyak pula pakar yang memberikan definisi 

tentang kepuasan pelanggan, tetapi pada umumnya merupakan perkiraan atau 

keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli atau 

mengkonsumsi suatu produk atau jasa. 

Ada dua hal yang mempengaruhi kualitas pelayanan (Pasurarman, et al., 

1985). Apabila jasa yang diterima atau diharapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersipsikan sebagai kualitas yang ideal. Begitu juga sebaliknya. Menurut 

beberapa pakar pemasaran seperti Pasurarman, Zeithaml, dan Berry ada 

beberapa dimensi dalam kualitas jasa, diantaranya (Pasurarman, et al., 1985) : 

Reliability, Responsiveness, Competence, Acces, Courtesy, Communication, 

Credibility, Security, Understanding, Tangibles. Tapi dalam perkembangan 

selanjutnya, yaitu pada tahun 1998, Parasurarman dkk (dalam Fitzsmmons, 

1994: Zeithaml dan Bitner, 1996) menemukan bahwa sepuluh dimensi yang 

ada dapat dirangkum menjadi lima dimensi pokok. Kelima dimensi tersebut 

adalah sebagai berikut: Tangible, reliability, responsiveness, assurance, 

emphaty. 

Disini Supermarket “Gede” adalah satu-satunya supermarket yang ada 

di daerah Karang Gede, dimana mayoritas pekerjaan penduduknya adalah 

pedagang dan petani. Supermarket Gede berada di daerah yang sangat jauh dari 

perkotaan dan di tengah-tengah pasar yang mana kebanyakan masyarakat 

sekitar lebih banyak berbelanja ke pasar dari pada ke supermarket. Untuk itu 
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supermarket “Gede” mencoba memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat 

belanja di supermarket dan merasa puas dengan pelayanannya, dari sini 

menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti supermarket “Gede” dengan 

memperhatikan aspek lima dimensi kualitas pelayanan (responsive, tangible, 

relibility, assurance, emphaty), untuk itu penulis mencoba mengadakan 

penelitian dengan mengambil judul: 

“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN 

KONSUMEN PADA SUPERMARKET GEDE DI KARANG GEDE  

KAB. BOYOLALI“ 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan dengan tujuan untuk memperjelas permasalahan dan dalam 

usaha mengungkapkan secara lebih rinci mengenai aspek yang hendak dikaji. 

Adapun perumusan masalahnnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh dari dimensi responsive (ketanggapan) terhadap 

kepuasan konsumen supermarket “Gede”? 

2. Apakah ada pengaruh dari dimensi tangible (tampilan fisik) terhadap 

kepuasan konsumen supermarket “Gede”? 

3. Apakah ada pengaruh dari dimensi reliability (kehandalan) terhadap 

kepuasan konsumen supermarket “Gede”? 

4. Apakah ada pengaruh dari dimensi assurance (jaminan) terhadap kepuasan 

konsumen supermarket “Gede”? 
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5. Apakah ada pengaruh dari dimensi empaty (perhatian) terhadap kepuasan 

konsumen supermarket “Gede” ? 

C. Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dimensi responsive (ketanggapan) terhadap 

kepuasan konsumen supermarket “Gede”. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dimensi tangible (tampilan fisik) terhadap 

kepuasan konsumen supermarket “Gede”. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dimensi reliability (kehandalan) terhadap 

kepuasan konsumen supermarket “Gede” 

4. Untuk mengetahui pengaruh dimensi assurance (jaminan) terhadap 

kepuasan konsumen supermarket “Gede”. 

5. Untuk mengetahui pengaruh dimensi empaty (perhatian) terhadap 

kepuasan konsumen supermarket “Gede”. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pihak Supermarket “Gede”, dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam rangka menyusun strategi untuk mempengaruhi pelanggan, 

sehingga mendapat keuntungan maksimal.   

2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi dalam penelitian lain yang serupa. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian dilakukan melalui penulisan per bab yang 

dimaksutkan untuk lebih memperjelas penulisan yang dilakukan. Adapun 

sistematikanya dapat dijabarkan seperti dibawah ini: 

BAB I      PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistemetika penulisan. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini mengemukakan tentang Tinjauan pustaka yang terdiri 

dari pemahaman konsep kualitas pelayanan, konsep kepuasan 

konsumen, konsep jasa, dan hubungan kepuasan konsumen dengan 

kualitas pelayanan dan juga memberikan gambaran tentang kajian 

penelitian terdahulu. 

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritik, hipotesa dan 

metodologi penelitian yang digunakan (terdiri dari data dan sumber 

data, pengambilan sampel, metode pengambilan data, validitas, dan 

realiabilitas dan alat analisis data). 

BAB IV    PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari gambaran umum supermarket “Gede”, data-data 

yang diperoleh, analisis dan data dan pembahasan serta hasil 

penelitian. 
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BAB V    PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran tentang semua yang 

telah ditulis.   


