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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu obat-obatan yang semakin tinggi  membuat 

berbagai kalangan masyarakat mengetahui segala jenis obat-obatan yang 

memiliki manfaat dan kegunaan sendiri dalam pemakaian obat tersebut. 

Dewasa ini masyarakat mulai memasukkan kebutuhan-kebutuhan baru 

sebagai kebutuhan dasar mereka. Salah satu kebutuhan tersebut diantaranya 

adalah kebutuhan akan pelayanan kesehatan, karena kesehatan merupakan 

salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas 

sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat menjadi semakin selektif untuk 

memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohaninya, terutama dalam memenuhi 

kebutuhan bagi kesehatan setiap masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, di 

tengah-tengah lingkungan masyarakat berkembang usaha-usaha dalam bidang 

kesehatan  yang menyediakan berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat. 

Tujuan pemenuhan kebutuhan maupun keinginan adalah tercapainya tingkat 

loyalitas pelanggan terhadap jasa yang diberikan oleh pihak pemilik usaha 

tersebut.  

Tjiptono (2000:54) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan memiliki 

hubungan erat dengan loyalitas konsumen. Pelayanan menjadi faktor utama 

seorang pelanggan menjalin hubungan yang erat. Pelayanan merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain, dan bukan sekedar 
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bermaksud untuk melayani namun  untuk membangun suatu kerja sama 

jangka panjang dengan prinsip saling menguntungkan. Dalam 

mengembangkan suatu usaha, pelayanan merupakan suatu kebutuhan yang 

seharusnya selalu dijaga dan ditingkatkan. Karena pelayanan dapat  menjadi 

faktor utama seorang pelanggan bertahan dalam melakukan pembelian. 

Pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang memiliki mutu atau kualitas 

yang harus diperhatikan. Pelayanan yang baik dapat berupa sikap yang ramah 

yang dimiliki setiap karyawan terhadap pelanggan. Agar pelanggan merasa 

nyaman dan puas telah melakukan transaksi pada tempat tersebut. 

Loyalitas menunjukkan kondisi dari durasi waktu tertentu dan 

mensyaratkan bahwa tindakan pembelian terjadi tidak kurang dari dua kali. 

Loyalitas pelanggan merupakan hal yang sangat penting ditengah persaingan 

bisnis yang tinggi, karena dengan loyalitas akan bermanfaat bagi 

perkembangan jangka panjang perusahaan. Dengan adanya loyalitas 

pelanggan, berarti telah membuktikan bahwa usaha yang telah berdiri tersebut 

mampu mempertahankan pelanggan yang datang melakukan pembelian 

kembali. Oliver dalam Ishak (2011) menyatakan loyalitas merupakan suatu 

komitmen yang kuat dan mampu mendorong terjadinya pembelian ulang. 

Dari pengertian diatas dapat difahami bahwa peran kualitas pelayanan 

merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh.  

Oleh karena itu, dimensi kualitas pelayanan (SERVQUAL) menurut 

Pasuraman dalam Lupiyoadi (2013: 216-217) meliputi: (1) Berwujud atau 

Bukti Fisik (tangible), (2) reliabilitas (reliability), (3) Ketanggapan 
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(responsiveness), (4) Jaminan dan Kepastian (assurance), (5) Empati 

(empathy). Dimensi kualitas pelayanan tersebut berkaitan erat dengan 

loyalitas pelanggan. Dalam penelitian ini dimensi kualitas pelayanan 

kaitannya dengan apotek Dinda Farma adalah : (1) Berwujud atau Bukti Fisik 

(tangible) yaitu berupa sarana dan prasarana yang lengkap, alat-alat untuk cek 

kesehatan yang memadai, mempunyai lahan parkir yang luas, mempunyai 

ruang tunggu, hingga pada seragam karyawan guna menjaga penampilan 

karyawan. (2) Reliabilitas (reliability) yaitu kinerja karyawan pada apotek 

yang tepat dan akurat, serta pelayanan yang dapat dipercaya. Karyawan yang 

memiliki sikap dan tanggungjawab yang baik. (3) Ketanggapan 

(responsiveness) yaitu daya tanggap yang dimiliki oleh karyawan apotek 

dalam menerima konsultasi dan memberikan pelayanan sesuai dengan 

harapan pelanggan. (4) Jaminan dan kepastian (assurance) yaitu karyawan 

apotek yang mampu dihandalkan, dapat dipercaya, serta memiliki etika yang 

sopan. Sehingga dalam memberikan pelayanan pelanggan merasa aman. (5) 

Empati (empathy) yaitu karyawan apotek dapat memberikan perhatiannya 

secara penuh terhadap pelanggan, dapat menjalin hubungan komunikasi yang 

baik serta memiliki tingkat perhatian dan rasa peduli yang tinggi.   

Apotek Dinda Farma sebagai salah satu apotek yang melayani 

kebutuhan masyarakat dengan jasa penjualannya serta menyediakan berbagai 

kebutuhan kesehatan setiap masyarakat yang mengutamakan kualitas 

pelayanan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. 

Apotek Dinda Farma memiliki karyawan yang mampu dihandalkan dalam 
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memberikan kualitas pelayan yang diharapkan, memiliki fasilitas yang 

lengkap dan memadai agar seorang pelanggan merasa lebih nyaman dan tidak 

beralih ke apotek yang lain. Apotek Dinda Farma berada pada lokasi yang 

strategis dan mudah dijangkau dari arah manapun, karena terletak dekat 

dengan perempatan jalan yang sering dilalui oleh masyarakat, keberadaannya 

yang mempermudah akses pembelian karena berdiri sejak awal di kawasan 

tersebut dan menjadi satu-satunya apotek yang lengkap. Serta diperkirakan 

dalam radius ±1 km baru akan bertemu dengan apotek yang lain. 

Berdasarkan latar belakang diatas menjadi dasar peneliti untuk 

melakukan penelitian mengenai kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Apotek Dinda Farma di Klaten. Faktor-faktor yang ingin 

diketahui pengaruhnya adalah (1) Berwujud atau Bukti Fisik (tangible), (2) 

reliabilitas (reliability), (3) Ketanggapan (responsiveness), (4) Jaminan dan 

Kepastian (assurance), (5) Empati (empathy). Sehingga  judul yang diambil 

dalam penelitian ini adalah “ANALISIS PENGARUH KUALITAS 

PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA 

APOTEK DINDA FARMA DI KLATEN" 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan dalam latar 

belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Apotek 

Dinda Farma di Klaten dengan rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Apakah dimensi tangible pada kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan pada Apotek Dinda Farma? 

2. Apakah dimensi reliability pada kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan pada Apotek Dinda Farma? 

3. Apakah dimensi responsiveness pada kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan pada Apotek Dinda Farma? 

4. Apakah dimensi assurance pada kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan pada Apotek Dinda Farma? 

5. Apakah dimensi empathy pada kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan pada Apotek Dinda Farma? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan pada Apotek Dinda Farma. Sehingga 

sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan 

dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dimensi tangible pada kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

2. Untuk mengethui pengaruh dimensi reliability pada kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dimensi responsiveness pada kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh dimensi assurance pada kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh dimensi empathy pada kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini di harapkan dapat memiliki manfaat, antara lain: 

1.  Manfaat Praktis 

a. Menjadi bahan masukan  bagi Apotek Dinda Farma dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan serta loyalitas pelanggan. 

b. Melalui hasil penelitian akan diketahui dimensi dalam kualitas 

pelayananan apa saja yang bisa mempengaruhi loyalitas pelanggan 

secara signifikan untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu 

dasar pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.  

2. Manfaat Teoritis 

a. Merupakan sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan mengenai dimensi-dimensi yang terdapat pada Kualitas 

Pelayanan yaitu (1) Berwujud atau Bukti Fisik (Tangible), (2) 

Reliabilitas (Reliability), (3) Ketanggapan (Responsiveness), (4) 

Jaminan dan Kepastian (Assurance), (5) Empati (Empathy) terhadap 

Loyalitas Pelanggan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan bahan 

masukan bagi peneliti-peneliti di masa mendatang. 
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c. Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung dan membuktikan teori-

teori yang berkaitan dengan kualitas pelayanan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang masing-

masing bab berisi hal-hal berikut: 

BAB 1    PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang  penelitian, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua ini berisi tentang pengertian kualitas pelayanan,  

loyalitas pelanggan, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, definisi operasional, 

sampel dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

Seluruh aspek dalam metode penelitian diterangkan secara ringkas 

sesuai dengan operasionalisasi penelitian.  
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum responden, deskripsi 

persepsi (tanggapan) responden, dan analisis data dari hasil 

penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi simpulan dari serangkaian pembahasan 

permasalahan yang diteliti, serta saran-saran yang perlu 

disampaikan kepada populasi yang menjadi objek penelitian 

maupun saran bagi peneliti selanjutnya. 

 

 


