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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan bisnis pada saat ini mulai berkembang pesat. Bukan 

hanya di kota- kota besar, bisnis pun mulai merambah kota-kota kecil di 

daerah. Dimana gaya hidup telah mempengaruhi kehidupan karena 

adanya globalisasi. 

Pada era globalisasi saat ini gaya hidup membuat orang untuk 

menikmati aktivitas dengan cara santai semisal dengan nongkrong. 

Nongkrong merupakan cara nyaman yang dilakukan ketika lelah dalam 

rutinitas aktivitas sehari-hari bagi orang Indonesia, kopi dan cemilan 

merupakan teman yang cocok bagi penyuka tongkrongan. Tak heran di 

indonesia banyak bermunculan tempat nongkrong baik warung kopi 

maupun kedai kopi atau yang biasa disebut coffe shop. 

Nongkrong sekarang menjadi kegiatan wajib bagi kaum manusia. 

Adapun pelanggan yang memilih caffe sebagai tempat untuk 

berkumpul, bersosialisasi, bertukar pikiran, memperluas jaringan dan 

bahkan menjadi salah satu tempat untuk melakukan bisnis yang punya 

prospekantar eksekutif perusahaan. Dengan banyaknya masyarakat 

penyuka tongkrongan berdampak terhadap persaingan antara caffe dan 

warung kopi untuk menyediakan tempat yang nyaman bagi penyuka 

nongkrong.  
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Pemilik warung kopi atau caffe shop dituntut untuk selalu 

melakukan inovasi dan memberikan pelayanan yang bagus kepada 

pelanggan agar terbentuk kepercayaan dan loyalitas karena kepuasan 

adalah segala–galanya. Menurut Tjiptono dan Chandra (2012:77) 

menyatakan bahwa pelayanan adalah cerminan perbandingan antara 

tingkat layanan yang disampaikan perusahaan dibandingkan 

ekspektasi pelanggan. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi 

tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Begitu pula dengan 

lokasi yang strategis memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. 

Keputusan pemilihan lokasi berkaitan dengan komitmen jangka 

panjang terhadap aspek-aspek yang sifatnya kapital insentif (Tjiptono, 

2011:190). 

Suasana nyaman dan desain menarik dari caffe maupun warung 

kopi cenderung menjadi pilihan tempat bagi penyuka tongkrongan. 

Selain dua faktor itu, harga juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi pelanggan untuk membeli sebuah produk. Menurut 

Kotler dan Keller (2009:68) Harga adalah harga yang ditetapkan 

melalui negosiasi atau tawar menawar antara pembeli dan penjual di 

beberapa bidang.  

Kabupaten rembang merupakan kota yang terkenal dengan rasa 

akan kopinya. Hal ini juga yang dilakukan oleh B-Prend Cafe yang 

terletak di daerah lasem yang menjalankan bisnis kedai kopi yang beda 
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dengan caffe - caffe di daerah sekitar. B-Prend Cafe menyediakan 

menu-menu yang masih segar seperti minuman, makanan dan camilan. 

Selain itu karyawan disana juga ramah - ramah, sehingga memberikan 

kepuasan kepada konsumen untuk membangun loyalitas.  

Menurut Kotler dan Keller (2009:153) menyatakan bahwa loyalitas 

adalah menciptakan hubungan yang kuat dan erat dengan pelanggan 

dan menjadi kunci keberhasilan pemasaran jangka panjang. Semakin 

maraknya bisnis kedai kopi di kabupaten rembang, B-Prend Cafe ingin 

menampakkan kehadirannya dengan nuansa yang berbeda dengan cafe 

- cafe lainnya. Loyalitas  yang dilakukan pelanggan tentunya berbeda-

beda tergantung dengan persepsi konsumen tentang pelayanan, harga 

maupun lokasi yang mempengaruhi. 

B-Prend Cafe yang berlokasi di desa gedongmulyo kecamatan 

lasem ini buka mulai pukul 10.00 WIB sampai 24.00 WIB. Jika ada 

acara nonton bersama acara sepak bola B-Pend Cafe tutup sampai 

acara nonton bola selesai. Selain itu biasanya B-Prend Cafe juga 

mengadakan event - event kecil agar membuat pelanggan senang dan 

sering mengunjungi tempatnya.  

Fenomena yang terjadi sejak B-Prend Cafe berdiri sampai saat ini 

adalah pendapatan yang stabil namun tidak terlalu signifikan. Seiring 

dengan berkembangnya kedai kopi di daerah Rembang mungkin 

menjadi penyebab berkurangnya jumlah pendapatan di B-Prend Cafe. 

Selain hal itu fasilitas penunjang seperti kipas angin sering mengalami 
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kerusakan, padahal fasilitas merupakan bagian terpenting dari 

kenyamanan pelanggan. Terkadang pula pelanggan jenuh dengan 

menu camilan yang hanya itu-itu saja. Pertimbangan lokasi mungkin 

juga menjadi acuan pelanggan, dikarenakan posisi B-Prend Cafe yang 

tidak terlalu nampak ketika orang berlalu lalang. 

Dari latar belakang tersebut makan penulis tertarik untuk meneliti 

Pengaruh Pelayanan, Harga dan Lokasi Terhadap Loyalitas Pelanggan 

di B-Prend Cafe Lasem Rembang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas 

Pelanggan di B-Prend Cafe? 

2. Apakah Harga berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas 

Pelanggan di B-Prend Cafe? 

3. Apakah Lokasi berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas 

Pelanggan di B-Prend Cafe? 

4. Apakah Pelayanan, Harga, dan Lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas Pelanggan di B-Prend Cafe? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dapat diketahui tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Pelayanan terhadap Loyalitas 

Pelanggan di B-Prend Cafe. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Harga terhadap Loyalitas 

Pelanggan di B-Prend Cafe. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Lokasi terhadap Loyalitas 

Pelanggan di B-Prend Cafe. 

4. Untuk menganalisis apakah Pelayanan, Harga, dan Lokasi 

berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan di B-Prend 

Cafe. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Praktis. 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada 

pemilik B-Prend Cafe  dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. 

2. Manfaat Teoritis. 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi  masukan 

pemikiran serta referensi penelitian Pelayanan, Harga dan Lokasi 

terhadap loyalitas pelanggan. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam hal ini menjelaskan teori-teori yang 

berhubungan dengan variable penelitian yaitu faktor-

faktor yang mempengaruhi pelayanan, harga, lokasi, 

dan loyalitas pelanggan. Selain itu berisi ringkasan 

hasil penelitian terdahulu,kerangka berfikir dan 

hipotesisi. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini menjelaskan tentang kerangka 

pemikiran, hipotesis, data dan sumber data, populasi 

dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variable, serta rencana analisis data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi deskripsi objek penelitian, 

deskripsi responden beserta jawabannya, hasil 

penelitian dan pembahasan dari hasil yang 

ditemukan. 
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BAB V :  PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan 

saran-saran yang di perlukan. 

 DAFTAR PUSTAKA  

 LAMPIRAN 

 

 


