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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia usaha dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, tingkat 

perekonomian  masyarakat yang semakin meningkat berimbas pada peningkatan 

daya beli masyararakat. Hal ini membuat para pelaku bisnis melakukan berbagai 

usaha baik dibidang jasa tetapi ada juga bergerak  dibidang produk  terutama 

dalam dunia usaha kuliner. Banyak para pengusaha berpikir kreatif dan inovatif 

dalam membuka dan menjalankan bisnis nya. Ada yang menciptakan rumah 

makan dengan konsep natural , suasana yang asri, nyaman dan segar, sehingga 

memunculkan terobosan yang baru dan untuk memuaskan para konsumen yang 

datang. Para konsumen akan selalu selektif dalam menentukan  pilihan berkunjung 

nya. 

Pengusaha dalam membangun usaha bisnis haruslah mempunyai kemampuan 

supaya dapat menghadapi tantangan dari lingkungan yang dinamis yang selalu 

berorientasi pada pelanggan, karena dari waktu ke waktu selera pelanggan selalu 

berubah-ubah. Dengan demikian para pelanggan mempunyai penilaian ataupun 

persepsi yang baik pada Rumah Teh tersebut. Pada umum nya sebuah usaha tentu 

akan mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besar nya, 

namun jika ingin memperoleh keuntungan yang besar sebuah usaha tentunya akan 

menerapkan kegiatan pemasaran yang baik pula. Di dalam pemasaran sendiri 

harus diperhatikan jauh hari sebelumnya, agar pemasaran yang dijalankan dapat 
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mengundang para konsumen supaya datang secara terus menerus. Karena 

konsumen yang potensial akan selalu mempertimbangkan beberapa aspek, 

diantaranya yaitu aspek dari kualitas pelayanan, kepuasan konsumen maupun 

fasilitas yang diberikan sebelum datang berkunjung dan memilih tempat yang akan 

dikunjungi. Sehingga akan memberikan rasa kepuasan yang tinggi dan loyalitas 

nya pada restoran tersebut. 

Bisnis kuliner biasanya merupakan usaha yang secara turun-temurun 

dijalankan oleh anggota keluarga dari satu dapat diteruskan dengan yang lainnya. 

Sehingga bisnis kuliner akan terjaga kelangsungan nya dan cita rasa nya tidak akan 

berubah karena dikelola secara turun-temurun oleh anggota keluarga yang lainnya. 

Umumnya masyarakat modern saat ini banyak yang disibukan aktivitas kerja yang 

sangat padat dan tinggi, yang umumnya dialami oleh para masyarakat yang 

terletak di sekolahan, perkantoran maupun perumahan. Sehingga itu dapat 

mengakibatkan mobilitas kegiatan banyak waktunya dihabiskan dan dilakukan 

diluar rumah, khususnya dari kalangan karyawan, pelajar maupun mahasiswa yang 

sebagian dari mereka akan mencari ketenangan dan melupakan sejenak aktivitas 

yang mengganggu mereka setiap hari. 

Masyarakat  mempunyai cara pemenuhan kebutuhan yang tidak sama artinya 

mereka mempunyai cara tersendiri untuk memanjakan kebutuhan mereka, 

terkadang seseorang pergi ke tempat restoran yang berada di kota karena mereka 

menganggap makanan di kota akan jauh lebih enak dan mewah namun layanan 

yang mewah tentunya akan mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Selain itu ada 

yang beranggapan bahwa menikmati makanan di sebuah tempat yang jauh dari 
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kota akan sedikit melupakan beban pekerjaan yang ada, mereka memilih tempat 

untuk bersantai seperti hal nya rumah teh yang mempunyai harga yang cukup 

terjangkau serta memiliki rasa yang enak ,khas, dan beda dari rumah makan 

maupun rumah teh karena terletak di sekitar lokasi kebun teh. Di tengah- tengah 

tuntutan persaingan bisnis yang semakin ketat memberikan layanan yang 

berkualitas tinggi merupakan kunci dari keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan. Menurut Tjiptono (2005) “kepuasan konsumen dapat tercapai bila 

keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan terpenuhi, maka kepuasan 

konsumen telah tercipta”. 

Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama bagi para pengelola usaha agar 

pelanggan usahanya bertahan dan tidak tergeser oleh persaingan bisnis yang ketat. 

Sehingga hal yang perlu dilakukan oleh pengelola adalah selalu mendengarkan 

keluhan para pelanggan dan cepat memperbaiki secara berkelanjutan. Jika para 

pelanggan merasa puas dengan pelayanan nya maka mereka akan 

merekomendasikan hal-hal yang positif terhadap teman-temannya, kemudian 

mereka akan kembali lagi lain waktu untuk berkunjung kembali dan merka akan 

semakin loyal terhadap produk tersebut. 

Menurut Lupiyoadi (2013) “Dengan meningkatkan kualitas atribut produk 

dan pelayanan maka kepuasan pelanggan juga akan meningkat, meningkatnya 

kepuasan pelanggan ini diharapkan dapat meningkatkan upaya mempertahankan 

pelanggan yang pada akhirnya akan menghasilkan profit yang lebih besar”. 

Dengan demikian harus di pahami bahwa kepuasan dari para pelanggan 

merupakan kunci terciptanya loyalitas dari para pelanggan. Dalam kurun waktu 
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lama, akan lebih menguntungkan jika bisa mempertahankan kepuasan pelanggan 

lama daripada harus melakukan pemasaran ulang untuk mendapatkan pelanggan 

baru. Pelanggan yang sangat puas akan menyebarkan cerita positif dari mulut ke 

mulut dan malah akan menjadi iklan berjalan dan berbicara bagi suatu perusahaan, 

yang akan menurunkan biaya untuk menarik pelanggan baru (lovelock dan wright, 

2005). Penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut “Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

(Studi Pada Rumah Teh Ndoro Donker)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari pembahasan uraian diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok 

permasalahan , yaitu: 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan studi 

pada “Rumah Teh Ndoro Donker”? 

2. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan studi 

pada “Rumah Teh Ndoro Donker”? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan latar belakang serta uraian rumusan masalah 

penelitian ini memiliki tujuan, yaitu : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 

studi pada “Rumah Teh Ndoro Donker”. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan studi pada “Rumah Teh Ndoro Donker”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis mengharapkan dapat berguna  

serta bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini bisa dijadikan acuan manajemen perusahaan untuk kembali 

membentuk cara pemasaran yang lebih tepat dalam menciptakan kepuasan 

pelanggan. Selain itu, diharapkan mampu menjadi referensi perusahaan dalam 

mengetahui loyalitas pelanggan. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini menciptakan bukti baru yang dapat dimanfaatkan penulis guna 

mengetahui tingkat loyalitas pelanggan pada Rumah Teh Ndoro Donker. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi penelitian lain. Selain 

itu, diharapkan bisa menjadi wacana baru bagi para peneliti muda untuk 

dijadikan daftar pustaka dalam penelitiannya. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penyusunan skripsi ini diciptakan untuk memberikan informasi 

yang  ada Agar bisa memberikan gambaran yang jelas pada setiap bab-bab , yaitu: 
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BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini akan menganalisa tentang latar belakang masalah 

penelitian, kemudian  merumuskan masalah yang ada. Setelah itu, 

penelit menentukan tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang merupakan hasil dari studi pustaka, 

kerangka pemikiran dan hipotesis 

BAB III  : Metode Penelitian 

Metode penelitian berisi variabel dan definisi operasional, penentuan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode 

analisis. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

Analisis data dari hasil penelitian serta deskripsi objek dalam 

penelitian akan dibahas dalam bab ini. 

BAB V  : Penutup 

Hasil dari analisis data akan dijelaskan pada bab ini dengan 

memberikan simpulan serta saran-saran dari peneliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


