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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di jaman sekarang ini, kepuasan pelanggan menjadi kunci utama 

dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis di tengah persaingan yang 

semakin ketat. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Kotler dan Armstrong 

(2001),  dengan memahami kebutuhan, keinginan dan permintaan pelanggan, 

maka akan memberikan masukan penting bagi perusahaan untuk merancang 

strategi pemasaran agar dapat menciptakan kepuasan bagi pelanggannya. 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan 

dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan 

terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut (Band, 1991). 

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor penting bagi 

perusahaan untuk mencapai target perusahaan dalam dunia pemasaran. Hal ini 

dikarenakan sejumlah pengaruh teoritis yaitu, Tjiptono, (2006) mengemukakan 

bahwa Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam teori dan 

praktik  pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan esensial bagi aktivitas 

bisnis.  Kepuasan pelanggan berkontribusi pada sejumlah aspek krusial, seperti  

terciptanya loyalitas pelanggan, meningkatnya reputasi perusahaan, 

berkurangnya elastisitas harga, berkurangnya biaya transaksi masa depan, dan 

meningkatnya efisiensi dan produktivitas karyawan. Mowen (1995) 

merumuskan kepuasan pelanggan sebagai sikap keseluruhan terhadap suatu 
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barang atau jasa setelah perolehan. Dengan kata lain kepuasan pelanggan 

merupakan penilaian evaluatif purnabeli yang dihasilkan dari seleksi pembelian 

spesifik. Sementara itu, Engel,et al (1990) menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbuk apabila hasil tidak memenuhi harapan.  

Faktor empiris dari kepuasan pelanggan adalah, kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif  pada Persamaan regresi yakni realibility, responsiveness, 

assurance, emphaty dan tangible (Bandu, 2013).  

Faktor riset empiris tentang kepuasan pelanggan adalah kepuasan 

pelanggan harus tetap menjadi fokus strategi dari perusahaan karena adanya 

keterkaitan antara kepuasan dengan mempertahankan pelanggan (Nurdiansah, 

2013).  Kepuasan pelanggan merupakan kunci dalam menciptakan loyalitas 

pelanggan. Banyak manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan tercapainya 

tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, yakni selain dapat meningkatkan  

loyalitas  pelanggan  tapi  juga  dapat mencegah terjadinya perputaran 

pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi 

biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh 

meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatkan efektivitas iklan, dan 

meningkatkan reputasi bisnis (Fornell, 1992). Kepuasan pelanggan tersebut 

dipengaruhi oleh faktor-faktor harga,produk, kebersihan, dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, karena pelanggan yang puas terhadap 
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produk berpotensi melakukan pembelian ulang produk tersebut (Harjanto, 

2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Adi dan yoestini (2012). Hasil 

penelitian ini menunjukkan variabel Kualitas Produk (X2) memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) dengan nilai regresi 

0,413 dan nilai t hitung =2,874 dengan tingkat signifikansi 0,005.Variabel 

kualitas layanan merupakan variabel dengan pengaruh paling besar kedua 

setelah kualitas produk. Hal ini terlihat pada hasil analisis regresi linear 

berganda sebesar 0,272. Variabel Kualitas Layanan (X3) memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) dengan nilai regresi 

0,272 nilai t hitung = 3,383 dengan tingkat signifikansi 0,001. Sedangkan 

variabel harga merupakan variabel dengan pengaruh paling besar ketiga. Hal 

ini terlihat pada hasil analisis regresi linear berganda sebesar 0,233. Variabel 

Harga (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Y) dengan nilai regresi 0,233 dan nilai t hitung = 3,223 dengan 

tingkat signifikansi 0,002.  Jadi, variable yang terdiri atas harga (X1), Kualitas 

produk (X2), dan Kualitas layanan (X3) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan waroeng special sambal pada masyarakat di kota Semarang. 
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B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini,permasalahan yang dihadapi penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan ? 

2. Apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan ? 

3. Apakah ada pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan tentunya memiliki beberapa tujuan, 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pada warung 

makan padang Singgalang Indah. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk pada warung makan 

padang Singgalang Indah 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh harga pada rumah makan padang 

Singgalang Indah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pihak perusahaan dan Pengelola, hasil dari penelitian ini diharapkan 

bisa dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan 

langkah dan kebijakan perusahaan khususnya dalam penentuan strategi 

pemasaran yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. 
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2. Bagi Peneliti Lain, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan 

pengetahuan untuk penelitian – penelitian dibidang pemasaran terutama 

yang berkenaan dengan kepuasan pelanggan. 

3. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat mengetahui lebih 

mendala manfaat dari kepuasan pelanggan didalam bisnis untuk diterapkan 

kedepan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing 

bab membahas sebagai berikut : 

BAB I  : Pendahuluan 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan perkembangan rumah makan 

padang,  teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian 

yaitu tentang harga, kualitas produk, kualitas layanan dan 

kepuasan pelanggan, serta tinjauan empiris penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III : Metode Penelitian  

  Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel 

penelitian dan definisi operasional variabel dependen dan 
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independen, data dan sumber data, populasi, sampel dan metode 

pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis 

data dan instrumen kuesioner. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Dalam bab ini penulis menguraikan tentang perkembangan 

singkat rumah makan padang, analisis data dan pembahasannya. 

BAB V : Penutup 

  Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, dan saran – saran. 

 


