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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dunia bisnis pada saat ini sangat tajam sehingga menuntut 

perusahaan agar dapat menciptakan dan menjaga loyalitas pelanggan. Hal ini 

dapat terwujud jika seorang pelanggan telah merasa puas atas apa yang 

diberikan oleh perusahaan. Untuk mencapai kepuasan pelanggan tersebut 

sebuah perusahaan harus mampu memberikan kualitas pelayanan yang 

maksimal, harga yang dapat dijangkau dan citra merek yang baik di mata para 

pelanggan. 

Menurut Kotler (2004:10), kepuasan pelanggan adalah hasil yang 

diterima oleh pelanggan atas apa yang diberikan oleh perusahaan tersebut yang 

telah sesuai dengan harapan mereka. Menurut Oliver (dalam Kotler dan Keller, 

2012), seorang konsumen memegang teguh komitmen untuk melakukan 

pembelian ulang dan berlangganan terhadap suatu produk maupun jasa secara 

terus-menerus walaupun terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi untuk 

beralih. 

Definisi loyalitas pelanggan menurut Cambridge Kamus Online (2016), 

adalah suatu fakta dari pelanggan yang melakukan pembelian produk atau jasa 

dalam jangka waktu yang panjang pada perusahaan yang sama. Sedangkan 

menurut Griffin (2005), karakteristik pelanggan yang loyal yaitu jika seorang 

pelanggan melakukan pembelian ulang secara terus menerus produk maupun 

jasa dan merekomendasikannya kepada orang lain. Asset penting dari sebuah 

perusahaan adalah mempunyai pelanggan yang setia dan menjadi tujuan dari 

sebuah perusahaan agar mampu bertahan dalam persaingan (Tjiptono, 

2005:387). 

Bisnis dalam bidang jasa merupakan bisnis yang dipandang tidak akan 

pernah mengalami kebangkrutan karena pada dasarnya manusia adalah 

makhluk sosial yang terus membutuhkan bantuan orang lain untuk 

menyelesaikan berbagai hal. Salah satu contoh bisnis dalam bidang jasa adalah 

jasa pengiriman. Bisnis ini dapat membantu seseorang untuk mengirimkan 
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benda kepada orang lain yang berjarak dekat maupun jauh. JNE adalah 

perusahaan jasa pengiriman barang yang telah tersebar di seluruh Indonesia 

dan salah satu cabang JNE berada di kota Solo yang beralamat di JL. Adi 

Sucipto No. 29 Colomadu. Jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ini adalah 

pengiriman express, penanganan kepabeanan serta distribusi di Indonesia. 

Keberadaan JNE telah disambut dengan baik oleh para pelaku bisnis 

karena dapat memenuhi kebutuhannya dalam hal pengiriman barang. Ada 

beberapa jenis layanan paket pengiriman barang yang ditawarkan oleh JNE 

kepada para pelanggan yaitu layanan OKE (ongkos kirim ekonomis), layanan 

REG (regular), YES (yakin esok sampai) dan SS (spesial service). 

Selama ini JNE dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai banyak 

pelanggan dan loyal, hal ini terbukti dari penghargaan yang diterima oleh JNE 

dari majalah SWA dan Hachiko Net Promoter Score Solution pada tahun 2013 

sebagai salah satu pemenang Customer Loyalty dalam kategori Domestic 

Courier/ Logistic (Witantri, 2013). Namun saat ini telah banyak ancaman dari 

pendatang baru dalam bisnis yang sejenis seperti Asperindo, DHL, Pos 

Indonesia, Fedex, Cahaya Nusantara Express, Cito Express, dan lain-lain. Jadi, 

JNE harus berjuang keras untuk menghasilkan produk dan layanan yang 

menarik dan inovatif agar dapat menarik pelanggan yang baru dan dapat 

mempertahankan pelanggan yang lama. 

Menurut Samuel dan Wijaya (2009:13) dalam Masruri dan Supriyatin 

(2013), loyalitas pelanggan dapat terwujud jika tercapainya sebuah kepuasan 

pada pelanggan dan salah satu cara untuk mencapai kepuasan tersebut jika 

perusahaan dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik sehingga tertanam 

sebuah kepercayaan dari pelanggan. Jika seorang pelanggan merasa puas atas 

kualitas pelayanan yang diterimanya maka pelanggan tersebut akan terus 

melakukan pembelian ulang. 

Menurut Jasfar (2009:48) dalam Masruri dan Supriyatin (2013), kualitas 

pelayanan yang baik muncul dari persepsi seorang pelanggan, bukan persepsi 

dari perusahaan penyedia jasa. Jika kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada pelanggan telah sesuai dengan harapan pelanggan maka 

perusahaan telah berhasil dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Menurut Cronin dan Taylor (dalam Sondakh, 2014), semakin tinggi tingkat 
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kualitas pelayanan yang diberikan dan dirasakan maka akan semakin tinggi 

tingkat kepuasan pelanggan, yang kemudian akan mengahasilkan sebuah 

loyalitas pelanggan. 

Gronroos (2000) dalam Malik dkk (2012), berpendapat bahwa ada tujuh 

faktor untuk memahami kualitas layanan yaitu keterampilan dan 

profesionalisme, perilaku dan sikap karyawan, fleksibilitas dan kenyamanan, 

kepercayaan dan kehandalan, pemulihan layanan, cakupan layanan, kredibilitas 

dan reputasi. Hasil penelitian Baker dan Crompton (2000), menemukan bahwa 

kualitas pelayanan secara positif dan signifikan berkorelasi dengan loyalitas 

pelanggan. 

Selain kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada para 

pelanggan, harga juga mempunyai peluang untuk mencapai kepuasan dan 

menciptakan loyalitas pelanggan. Menurut Oliver (1997) dalam Malik dkk 

(2012), pelanggan merasa penentuan harga yang sesuai dengan kualitas akan 

memberikan rasa kepuasan. Perusahaan dapat membangun hubungan jangka 

panjang yang baik dengan pelanggan dengan cara memberikan produk yang 

berkualitas dengan harga yang wajar (Peng dan Wang, 2006 dalam Malik dkk., 

2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Kandampully dan Suhartanto (2003), 

menemukan hubungan positif antara harga dan loyalitas pelanggan pada 

industri perhotelan. Sedangkan Bei dan Chiao (2001) dalam Malik dkk (2012), 

menemukan bahwa keadilan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan, dan berpengaruh secara langsung dengan loyalitas maupun secara 

tidak langsung dengan loyalitas diperantarai oleh kepuasan pelanggan. 

Citra merek juga mempunyai peluang untuk mencapai kepuasan dan 

menciptakan sebuah loyalitas pelanggan. Menurut Setiadi (2003:180) dalam 

Sondakh (2014), citra terhadap suatu merek menjadi dasar pelanggan untuk 

melakukan pembelian. Dengan mempunyai citra merek yang baik maka para 

pelanggan akan dapat mengenali produk atau jasa yang akan dibelinya, 

mengetahui kualitas produk tersebut, dan memperoleh pengalaman dari produk 

tersebut yang kemudian bisa direkomendasikan kepada orang lain. Penelitian 

Ogba dan Tan (2009), mengungkapkan ada efek positif dari citra merek pada 

loyalitas pelanggan. Kandampully dan Suhartanto (2003), menemukan 
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hubungan yang positif dan signifikan antara citra dan loyalitas pelanggan pada 

sebuah industri perhotelan. Sedangkan Chun dan Roper (2003) dalam Tu dkk 

(2013), bahwa citra merek secara signifikan mempengaruhi loyalitas 

pelanggan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Pengaruh kualitas pelayanan, harga dan citra 

merek terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai 

variabel pemediasi di PT. JNE Cabang Solo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan? 

2. Adakah pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan? 

3. Adakah pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan? 

4. Adakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan? 

5. Adakah pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan? 

6. Adakah pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan? 

7. Adakah pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. 

3. Menganalisis pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan. 

4. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. 

5. Menganalisis pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan. 

6. Menganalisis pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan. 

7. Menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan 

atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi para pelaku usaha atau bisnis hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan 

dan merumuskan strategi dan program pemasaran terutama yang 

berhubungan dengan kualitas pelayanan, harga, citra merek, kepuasan 

pelanggan dan loyalitas pelanggan guna kelangsungan hidup dan kemajuan 

perusahaan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian yaitu 

mengenai kualitas pelayanan, harga, citra merek, kepuasan 

pelanggan, loyalitas pelanggan, penelitian terdahulu, 

pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang desain penelitian, lokasi penelitian, 

populasi dan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

data dan tehnik pengumpulan data, pengujian instrumen 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian yang meliputi 

gambaran umum objek penelitian, deskripsi responden penelitian, 

deskripsi jawaban responden, analisis data dan pembahasan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


