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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti saat ini perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi semakin maju. Hal ini mendorong perkembangan dunia usaha

yang semakin pesat dan persaingan pasar semakin ketat. Manajemen

pemasaran harus bisa menerapkan kebijakan serta strategi yang tepat untuk

konsumen maupun pesaing dalam mempertahankan kelangsungan usahanya,

maka setiap perusahaan harus mampu memahami perilaku konsumen.

Apabila perusahaan sudah menetapkan strategi pemasarannya khususnya

dalam kebijakan harga maka konsumen akan mempelajari, mencoba, dan

menerima produk tersebut.

Produk dan layanan yang berkualitas berperan penting dalam

membentuk kepuasan konsumen, selain itu juga erat kaitannya dalam

menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Semakin berkualitas produk dan

layanan yang diberikan oleh perusahaan maka kepuasan yang dirasakan oleh

pelanggan akan semakin tinggi. Konsumen secara tidak langsung merupakan

bagian terpenting dalam perusahaan. Pada dasarnya perusahaan menjalankan

bisnisnya hanya untuk kepuasan konsumen. Jika konsumen tidak puas, maka

bisnis akan terganggu. Konsumen yang merasa puas akan pelayanan dari

suatu perusahaan maka akan menjadi pelanggan tetap.
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Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan.

Selain faktor penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan, memuaskan

kebutuhan konsumen dapat menigkatkan keunggulan dalam persaingan.

Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk

membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan

yang sama muncul kembali dikemudian hari. Menurut Rangkuti (2002:23),

“Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian

antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya

setelah pemakaian”. Pemasaran merupakan salah satu sarana bagi perusahaan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar tujuan tersebut tercapai

maka setiap perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan

barang atau  jasa yang diinginkan konsumen dengan memberikan pelayanan

yang menyenangkan dan fasilitas yang menunjang.

Parasuraman (2005:32), berpendapat bahwa “Tersedianya fasilitas

adalah secara fisik, perlengkapan, sarana komunikasi dan lainya harus ada

dalam proses jasa”. Fasilitas menjadi salah satu pertimbangan konsumen

dalam menentukan pilihan. Pada tingkat harga yang hampir sama, semakin

lengkap fasilitas dan yang disediakan rumah makan, maka konsumen akan

semakin puas dan konsumen akan terus memilih rumah makan tersebut.

Sedangkan pelayanan yang dijual adalah keramah-tamahan dan ketrampilan

karyawan dalam melayani pelanggannya.

Menurut Hary (dalam Tjiptono, 2000:90), “Kualitas pelayanan

merupakan suatu proses atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang
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dapat dirasakan secara langsung hasilnya, yang pada akhirnya dapat

memenuhi harapan pelanggan”. Kualitas memiliki hubungan yang erat

dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada

pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan.

Kualitas pelayanan merupakan hal yang paling penting dalam dunia industri

jasa, termasuk di dalamnya adalah bisnis rumah makan. Banyaknya rumah

makan yang ada di Surakarta membuat para pengusaha saling berlomba-

lomba untuk mempertahankan usahanya. Apabila kualitas pelayanan yang

diberikan baik, maka pelanggan akan merasa puas. Hal ini akan

menguntungkan perusahaan, karena pelanggan yang merasa puas akan terus

menggunakan jasanya.

Gladag Langen Bogan atau Galabo merupakan arena kuliner yang

dibuka pada malam dan siang hari. Galabo setiap malam dipenuhi

pengunjung yang berasal masyarakat Solo atau bahkan dari luar kota Solo.

Gladag Langen Bogan menawarkan aneka macam makanan dan minuman

khas tradisional dari kota Solo, Galabo juga merupakan salah satu pilihan

baru sebagai tujuan wisata di kota Solo.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas maka penulis tertarik

mengambil judul “PENGARUH FASILITAS DAN KUALITAS

PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN GALABO

(GLADAG LANGEN BOGAN) SURAKARTA TAHUN 2013”.
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B. Identifikasi Masalah

Kepuasan konsumen pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang

saling berkaitan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Beberapa

masalah yang berkaitan dengan kepuasan konsumen antara lain fasilitas dan

kualitas pelayanan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti kemukakan maka

dapat diidentifikasi suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Keinginan dan harapan konsumen dapat menciptakan kepuasan konsumen.

2. Fasilitas yang lengkap dapat memicu kepuasan konsumen.

3. Kualitas pelayanan dapat menghasilkan kepuasan konsumen.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka diperlukan pembatasan masalah.

Dalam penelitian ini pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Fasilitas dibatasi pada fasilitas tempat / lokasi.

2. Kualitas pelayanan dibatasi pada baik tidaknya pelayanan yang diberikan

pedagang.

3. Kepuasan konsumen dibatasi pada kepuasan konsumen dalam menikmati

jajanan di Galabo.

4. Penelitian dilakukan pada konsumen Galabo tahun 2013.
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D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang

diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Adakah pengaruh fasilitas terhadap kepuasan konsumen ?

2. Adakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen ?

3. Adakah pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan

konsumen ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas terhadap kepuasan konsumen Galabo

tahun 2013.

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan

konsumen Galabo tahun 2013.

3. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap

kepuasan konsumen Galabo tahun 2013.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Produsen/Penjual

Sebagai bahan masukan bagi para produsen/penjual tentang pengaruh

fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Agar lebih

meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanannya.
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2. Bagi Konsumen

Sebagai bahan masukan tentang pentingnya fasilitas dan kualitas

pelayanan terhadap kepuasan konsumen.

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan masukan bagi penelitian lain dalam masalah yang

sama. atau terkait dimasa yang akan datang.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang pengertian kepuasan konsumen, model

pengukuran kepuasan konsumen, tingkatan hubungan dengan konsumen,

manfaat terciptanya kepuasan konsumen, indikator kepuasan konsumen,

pengertian fasilitas, indikator fasilitas, pengertian kualitas pelayanan,

indikator kualitas pelayanan, pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan

terhadap kepuasan konsumen, kerangka penelitian dan hipotesis.
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BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pengertian metode penelitian, jenis

penelitian, lokasi penelitian, obyek penelitian, sumber data, variabel

penelitian, teknik pengumpulan data, uji instrumen, uji prasyarat analisis,

teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Gladag Langen Bogan

Surakarta, pelaksanaan uji coba / tryout, pengujian prasyarat analisis, analisis

data, dan pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


