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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri jasa sangatlah pesat di negara-negara maju begitu 

pula,perkembangan dan peranan industri jasa yang semakin pesat, didorong oleh 

kemajuandalam teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini menyebabkan 

industri jasamemainkan peranan penting dalam revolusi globalisasi pada masa 

mendatang.  

Konsumen adalah raja begitulah kata pepatah karena konsumen 

merupakanbagian yang sangat penting dalam sebuah industri bisnis. Tanpa 

konsumen sebuah usahaatau bisnis tidak dapat berjalan dengan lancar. Setiap 

industri bisnis memerlukankonsumen untuk membeli produk atau jasanya agar 

industri tersebut dapat bertahan dantumbuh berkembang secara baik. Konsumen 

merupakan sosok individu atau kelompok yang mempunya i peran urgent bagi 

perusahaan. Hal ini disebabkan keberadaan konsumen mempunyai akses 

terhadap eksistensi produk di pasaran sehingga semua kegiatan perusahaan akan 

diupayakan untuk bisa memposisikan produk agar dapat diterima oleh 

konsumen.  

Maraknya perkembangan dunia usaha yang tidak lepas dari persaingan 

saat ini menuntut perusahaan untuk kreatif dan berinovasi agar dapat bertahan. 

Salah satu dunia usaha yang mempunyai persaingan tinggi adalah usaha di 

bidang kuliner. Banyaknya bisnis kuliner di Indonesia membuat persaingan di 
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bisnis tersebut menjadi semakin tinggi, dan dengan banyaknya bisnis ini 

bemunculan, maka mengakibatkan konsumen memiliki banyak pilihan untuk 

memilih tempat tempat makan yang memberikan pelayanan yang terbaik. Selain 

kualitas produk, kualitas pelayananlah yang menjadi poin penting dalam bisnis 

kuliner, jika pelayanan diberikan secara maksimal tentu saja akan 

mempengaruhi loyalitas seorang konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2012) 

kualitas adalah jaminan terbaik atas loyalitas konsumen, pertahanan terkuat 

perusahaan dalam menghadapi persaingan, dan satu-satunya jalan untuk 

mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan.  

Memang tidak mudah menjadi yang terbaik, selain harus menyediakan 

kualitas pelayanan terbaik juga ada faktor pola perilaku konsumen yang tidak 

mudah ditebak, apalagi di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam budaya, 

sehingga memiliki ragam pola perilaku yang berbeda pula. Hal ini sesuai 

pernyataan Lupiyoadi (2013) bahwa salah satu faktor utama yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan dalam meningkatkan kepuasan konsumen adalah 

kualitas pelayanan.  

Begitu juga loyalitas konsumen yang ada di Rumah Makan Inibaru 

Rajanya Steak. Salah satu rumah makan yang secara khusus menu utamanya 

adaah steak memang sudah sangat banyak khususnya di kota Surakarta. Rumah 

Makan Inibaru Rajanya Steak menyediakan menu khas steak buatan Inibaru 

Rajanya Steak yang tidak ada di rumah makan steak lainnya. meskipun 

demikian, terdapat suatu permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Makan 

Inibaru Rajanya Steak saat ini adalah semakin banyaknya pesaing yang 
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bermunculan. Untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpaling ke rumah 

makan lainnya perlu dilakukan peningkatan dari waktu ke waktu, salah satunya 

dalam hal pelayanan.  

Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan merupakan faktor yang 

penting dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang 

tanggap terhadap kebutuhan konsumen, meminimalkan biaya dan waktu serta 

memaksimalkan dampak pelayanan terhadap populasi sasaran (Triatmojo, 

2006dalam Widyanti, 2015). Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik yang 

diberikan pihak Rumah Makan, maka akan menciptakan kepuasan bagi para 

konsumennya. Apabila konsumen merasa benar-benar puas, mereka akan 

membeli ulang serta memberi rekomendasi kepada orang lain untuk membeli 

produk tersebut di tempat yang sama (Slamet, 2005 dalam Widyanti, 2015).  

Loyalitas konsumen merupakan manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan 

konsumen dalam menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan 

oleh pihak perusahaan, serta untuk tetap menjadi konsumen dari perusahaan 

tersebut. Loyalitas adalah bukti konsumen yang selalu menjadi konsumen, yang 

memiliki kekuatan dan sikap positif atas perusahaan itu (Nawangsari dan 

Budiman, 2008). 

Oleh karena itu penulis ingin menganalisis kualitas pelayanan yang 

terdiri dari lima dimensi yaitu tangible, reliability, assurance, responsiveness, 

dan empathyterhadap loyalitas konsumen Rumah Makan Inibaru Rajanya Steak. 

Kepuasan konsumen dapat meningkatkan intensitas membeli dari konsumen 

tersebut. Dengan terciptanya kepuasan konsumen yang optimal maka 
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mendorong terciptanya loyalitas di benak konsumen yang merasa puas tadi 

(Kotler dan Keller, 2012). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 

volume penjualan suatu produk atau jasa pada perusahaan dapat dijadikan 

sebagai indikator untuk mengukur tingkat loyalitas konsumennya.  

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Loyalitas Konsumen Di Rumah Makan Inibaru Rajanya Steak”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah tangible berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen? 

2. Apakah responsiveness berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen?  

3. Apakah reliability berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen?  

4. Apakah assurance berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen?  

5. Apakah empathy berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen?  

6. Apakah kualitas pelayanan yang terdiri dari lima dimensi (tangible, 

responsivenss, reliability, assurance, dan empathy) berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen, sedangkan secara parsial tujuan 

penelitian ini adalah: 
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1. Menganalisis pengaruh tangibleterhadap loyalitas konsumen.  

2. Menganalisis pengaruh responsivenessterhadap loyalitas konsumen.  

3. Menganalisis pengaruh reliability terhadap loyalitas konsumen.  

4. Menganalisis pengaruh assurance terhadap loyalitas konsumen.  

5. Menganalisis pengaruh empathy terhadap loyalitas konsumen.  

6. Menganalisis pengaruh kelima dimensi kualitas pelayanan(tangible, 

responsivenss, reliability, assurance, dan empathy) terhadap loyalitas 

konsumen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai salah satu bahan informasi atau bahan kajian dalam menambah 

pengetahuan dalam bidang manajemen pemasaran khususnya mengenai 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen dalam suatu 

perusahaan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan 

Dapat memberikan gambaran yang mendalam bagi pihak Rumah Makan 

Inibaru Rajanya Steak mengenai faktor-faktor yang dianalisis 

mempengaruhi loyalitas konsumen penelitian ini sehingga Rumah Makan 

Inibaru Rajanya Steak dapat mengambil keputusan dan menerapkan 

kebijakan yang tepat dalam rangka meningkatkan loyalitas konsumen.  
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b. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi yang terjadi 

dilapangan, serta untuk menambah pengalaman dalam melakukan 

penelitian dalam bidang manajemen pemasaran.  

c. Bagi pihak lain 

Sebagai salah satu bahan informasi yang berguna serta dapat 

memberikan gambaran bagi penelitian selanjutnya dalam bidang 

manajemen pemasaran.  

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori dan pengertian yang berkaitan atau berhubungan 

dengan kualitas pelayanan dan loyalitas konsumen serta berbagai 

referensi yang mendukung, penelitian terdahulu, hipotesis, dan 

kerangka pemikiran. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab inimembahas mengenai jenis penelitian, definisi operasional 

variabel dan pengukuran, populasi, sampel, sampling, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
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 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi obyek penelitian, deskripsi responden beserta 

indeks jawabannya, hasil penelitian dan pembahasan dari hasil yang 

ditemukan. 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran bagi 

penelitian di masa mendatang dan bagi industri rumah makan 

khususnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


