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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi yang semakin kompetitif sekarang ini, setiap perilaku 

bisnis yang ingin memenangkan persaingan akan memberikan perhatian penuh 

terhadap kepuasan konsumen. Dalam dunia industri, kepuasan konsumen 

adalah sebagai tujuan utama dari setiap industri baik industri kecil maupun 

besar sekalipun. Perhatian penuh terhadap kepuasan konsumen akan 

memberikan dampak langsung kepada out put perusahaan yang semakin besar. 

Industri yang menghasilkan barang dan jasa hasrus dapat menghasilkan 

suatu produk yang dapat diterima oleh konsumen. Suatu prinsip utama 

penjualan adalah makin meningkatkan dominasi (penguasaan) pasar nasional 

dan internasional. Sebuah industri baik itu individual, perusahaan besar, atau 

badan pemerintah, sekarang semakin menekankan kepuasan konsumen dari 

produk yang mereka hasilkan. Dengan konsentrasi baru pada ekonomi produk 

dan jasa terbaik, keamanan, kemampuan dalam pelayanan dan keterandalan. 

Kehati-hatian dalam membeli semakin meningkat, khususnya untuk 

perusahaan-perusahaan industri dan terlebih lagi untuk para konsumen. 

Kamus Bahasa Indonesia Online (www.KamusBahasaIndonesia.org) 

“kepuasan adalah rasa puas, merasa senang, perihal (hal yang bersifat puas, 

kesenangan, kelegaan dan sebagainya)”. Kepuasan dapat diartikan sebagai 

perasaan puas, rasa senang dan kelegaan seseorang dikarenakan mengkonsumsi 

http://www.kamusbahasaindonesia.org/
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suatu produk atau jasa untuk mendapatkan pelayanan suatu jasa. Sehingga 

dengan tercapainya rasa puas tersebut, maka produk ataupun jasa yang 

diberikan dapat dikatakan berhasil. 

Menurut Kotler (2000:36) “Kepuasan konsumen adalah perasaan 

seseorang yang puas atau sebaliknya setelah membandingkan antara kenyataan 

dan harapan yang diterima dari sebuah produk atau jasa”. Sedangkan menurut 

Richard.F.Gerson (dalam Fandi dan Chandra, 2004:3) “Kepuasan pelanggan 

adalah persepsi pelanggan bahwa harapannya telah terpenuhi atau terlampaui”. 

Murut Cronin and Taylor (dalam Harun 2006:10) mengenai aspek-aspek 

lain dari kepuasan konsumen yang dapat berdampak pada produsen, bahwa 

kepuasan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:  

1. Kepuasan terhadap kemampuan untuk melaksanakan jasa 

yang dijanjikan, 

2. Kepuasan terhadap kemauan membantu pelanggan 

3. Kepuasan terhadap pengetahuan dan kesopanan 

4. Kepuasan terhadap kepedulian pada pelanggan 

5. Kepuasan terhadap penampilan fasilitas fisik 

 

 Menurut Gaspersz, (dalam Lydia, 2011:1) mengatakan bahwa: 

Tinggi rendahnya kepuasan konsumen disebabkan oleh dua 

faktor utama yaitu faktor intern dan ekstern perusahaan. Faktor 

intern perusahaan antara lain turunnya kualitas produk, 

pengembangan produk, pelayanan konsumen dan sebagainya 

sehingga konsumen mengalami kejenuhan atau turunnya nilai 

produk dipasaran. Faktor ekstern terjadi karena di luar 

jangkauan seperti adanya perubahan selera konsumen, 

kebijaksanaan pemerintah, munculnya barang pengganti dan 

masuknya pesaing baru. 

 

Menurut Gaspersz, (2005:3) menyebutkan bahwa: 

Setiap usaha dalam persaingan tinggi selalu berkompetisi 

dengan industri yang sejenis. Agar bisa memenangkan 

kompetisi, pelaku bisnis harus memberikan perhatian penuh 
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terhadap kualitas produk. Perhatian pada kualitas memberikan 

dampak positif kepada bisnis melalui dua cara yaitu dampak 

terhadap biaya-biaya produksi dan dampak terhadap pendapatan. 

 

Faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen antara lain 

yaitu kualitas pelayanan, tidak lepas dari sistem pemasaran yang ada pada 

setiap perusahaan baik jasa maupun produk, untuk lebih maju tidak hanya 

memproduksi atau membuat satu produk saja akan tetapi juga memperhatikan 

kualitas pelayanannya. Karena dari kualitas pelayanan tersebut konsumen akan 

semakin betah dan nyaman bila suatu saat dapat berkunjung dan memperoleh 

pelayanan kembali. 

Faktor lain dari kepuasan konsumen adalah pengendalian kualitas, yang 

mana merupakan teknik dari manajemen dalam mengukur karakteristik 

kualitas dari output (barang dan jasa) kemudian membandingkan hasil 

pengukuran itu dengan spesifikasi output yang diinginkan pengguna, serta 

mengambil tindakan perbaikan yang tepat apabila ditemukan perbedaan antara 

performasi aktual dan standar. Dalam mengendalikan proses kita berusaha 

menyelidiki dengan cepat bila terjadi gangguan proses dan tindakan 

pembetulan dapat segera dilakukan sebelum terlalu banyak unit yang tidak 

sesuai produksi (cacat), dan semua ini dilakukan agar kepuasan konsumen 

terpenuhi. 

Salah satu tujuan perusahaan adalah meningkatkan laba terutama dari 

kegiatan operasinya. Oleh karena itu, manajer perusahaan dalam mengambil 

keputusan-keputusannya ditujukan untuk meningkatkan laba. Strategi bisnis 
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untuk meningkatkan keunggulan bersaing dapat dilakukan melalui usaha 

peningkatan kualitas baik kualitas pelayanan maupun kualitas produk. 

Perusahaan yang menjadikan kualitas sebagai alat strategi akan 

mempunyai keunggulan bersaing terhadap kompetitornya dalam menguasai 

pasar karena tidak semua perusahaan mampu mencapai superioritas kualitas 

tersebut. Dalam hal ini perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan terhadap konsumen dan menghasilkan produk dengan kualitas 

tinggi, harga rendah, proses dan pengiriman dapat tepat waktu. 

Langkah dalam pelaksanaan pelayanan maupun pengendalian kualitas 

adalah menentukan perencanaan yang tepat sebelum beroperasi, ditambah 

dengan realitas standarisasi pelayanan dan produk, terutama dalam peningkatan 

kualitas. Terdapat hubungan erat antara pelayanan, kualitas produk, kepuasan 

pelanggan atau konsumen dan profatibilitas perusahaan. 

Menurut Kotler, (2008:67) mengatakan: 

Semakin tinggi kualitas semakin tinggi kepuasan pelanggan dan 

sebaliknya semakin rendah kualitas semakin rendah kepuasan 

pelanggan dan dalam hal ini mendukung harga lebih tinggi, serta 

biaya lebih rendah. Oleh karena itu program peningkatan 

kualitas atau QIPs (Quality Improvement Programs) biasanya 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

 

Dengan demikian apabila suatu perusahaan hendak menentukan kualitas 

pelayanan dan produknya harus memperhatikan perencanaan awal dari 

manajemen perusahaan. Wujud luar atau model pelayanan dan kualitas 

pengendalian produk sangat mempengaruhi keputusan konsumen sebelum 

mereka memakai produk tersebut. 

Menurut Gaspersz, (2005:5): 
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Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu 

produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan, guna 

meningkatkan kepuasan pelanggan internal maupun eksternal. 

 

Berdasarkan pengertian dasar tentang kualitas pelayanan dan 

pengendalian kualitas produk tersebut, tampak bahwa kualitas selalu berfokus 

pada pelanggan (customer focused guality). Kualitas dalam pelayanan dan 

pengendalian kualitas produk akan berdampak pada pelanggan yang selama ini 

telah berkunjung di outlet maupun baru saja sebagai pengunjung outlet. 

Mengingat pentingnya kualitas pelayanan dan pengendalian kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen di Indistro Surakarta, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “KONTRIBUSI KUALITAS 

PELAYANAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK TERHADAP 

KEPUASAN KONSUMEN PADA “INDISTRO” DI SURAKARTA TAHUN 

2013”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah penelitian dimaksudkan agar pembahasan tidak 

menyimpang atau berkembang ke masalah lain. Batasan masalah dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Kepuasan Konsumen 

Kepuasan akan lebih dirasakan setelah adanya penilaian dari kepuasan 

konsumen akan adanya kualitas pelayanan dan pengendalian kualitas 

produk Indistro. 
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2. Kualitas Pelayanan 

Pelayanan dinilai berdasarkan pelayanan yang diberikan pihak 

Indistro kepada konsumennya selama berbelanja maupun berkunjung di 

Toko. Sedangkan untuk kualitasnya, semakin baik dan membantu konsumen 

dalam memilih maupun melayani konsumen. 

3. Pengendalian Kualitas Produk 

Pengendalian kualitas dilakukan untuk kualitas produk Indistro, 

pengendalian setidaknya harus dilakukan dalam upaya menjaga kualitas 

yang baik, serta mengikuti perkembangan desain produk demi memuaskan 

konsumen sangat dibutuhkan. 

 

C. Perumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada 

Indistro di Surakarta tahun 2013? 

2. Adakah pengaruh pengendalian kualitas produk terhadap kepuasan 

konsumen pada Indistro di Surakarta tahun 2013? 

3. Adakah pengaruh kualitas pelayanan dan pengendalian kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen pada Indistro di Surakarta tahun 2013? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen pada Indistro di Surakarta tahun 2013. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian kualitas produk terhadap 

kepuasan konsumen pada Indistro di Surakarta tahun 2013. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan pengendalian kualitas 

produk terhadap kepuasan konsumen pada Indistro di Surakarta tahun 2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai tolak ukur penilaian 

akan adanya kualitas pelayanan dan pengendalian kualitas produk di 

Indistro Surakarta. 

2. Sebagai referensi bagi kegiatan keilmuan yang menyangkut kegiatan 

kualitas pelayanan, pengendalian kualitas produk dan kepuasan konsumen 

di masa yang akan datang. 

 


