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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengembangan perekonomian dalam bidang bisnis sangat 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan, dan loyalitas 

pelanggan pada dasarnya menarik untuk diteliti karena hal ini 

mengindikasikan bahwa kajian tentang pengaruh kepuasan pelanggan, 

kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan  terkait  terhadap keputusan 

pembelian. 

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 Tidak diragukan lagi, kepuasan pelanggan 

adalah salah satu yang sangat masalah mendasar dari dekade terakhir. 

Sekarang di ekonomi global, pelanggan membuat organisasi tahan lama, 

perusahaan tidak dapat mengabaikan pelanggan mereka  harapan / tuntutan 

lagi. Mereka harus fokus semua kemampuan mereka pada kepuasan 
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pelanggan mereka, karena satu-satunya sumber pengembalian modal 

adalah uang nasabah; Oleh karena itu prinsip pertama di dunia bisnis saat 

ini adalah membuat nilai-nilai berorientasi pelanggan. 

Sedangkan menurut (Olson,2002) menyatakan model Kepuasan-

Loyalty yang menunjukkan bahwa tingkat tinggi kualitas layanan yang 

dirasakan akan memberikan tingkat tinggi kepuasan pelanggan, yang 

berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan. Jadi, dalam kesimpulan 

dari informasi di atas, sejumlah bidang utama perlu dipertimbangkan jika 

pelanggan untuk dilayani memuaskan. 

Kualitas pelayanan  sangat di butuhkan oleh konsumen untuk 

digunakan dari keseluruhan karakteristik produk maupun jasa yang 

disediakan dalam memenuhi harapan yang diinginkan konsumen dengan 

atribut atau faktor yang meliputi : bukti langsung, perhatian dari karyawan 

kepada konsumen, keandalan dan jaminan (Hutasoit, 2011: 68).  

Definisi Kualitas pelayanan menurut Tjiptono (2011: 164) adalah 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Sehingga dapat 

disimpulkan kualitas pelayanan merupakan suatu pernyataan tentang 

sikap, hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara ekspektasi 

(harapan) dengan kinerja (hasil). Salah satu strategi yang dianggap penting 

dalam keberhasilan layanan dan bisnis ritel adalah pengiriman layanan 

berkualitas tinggi.  
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Salah satu pegertian dari (Lehtinen dan Lehtinen, 1991) 

mengusulkan tiga dimensi Pendekatan mutu dan kualitas pelayanan 

didefinisikan sebagai dibentuk dengan tingkat kualitatif layanan berada 

pada tiga utama dimensi, yaitu: 

1. Kualitas fisik: Mengacu pada aspek fisik dari Layanan mis produk 

fisik dan dukungan fisik (Lingkungan, Instrumen). 

2. Kualitas Interaktif: Yang melibatkan interaktif elemen seperti orang 

interaktif dan interaksi peralatan. 

3. Kualitas Perusahaan: Mengetahui kualitas pelayanan perusahaan di 

properti bisa di lakukan dengan pengumpulan data terhadap penelitian 

ini menggunakan kuisoner yang akan di berikan kepada pelanggan 

yang telah membeli rumah tersebut. Kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen terhadap kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh suatu 

perusahaan ini akan menjadi penelitian yang sangat berharga untuk 

meningkatkan kualitas terhadap pelayan perusahaan kepada konsumen. 

Ketika perusahaan bisa melayani secara memuaskan kepada konsumen 

terhadap pelayanannya yang dilakukan kepada pelanggan maka akan 

tercipta rasa loyalitas kepada konsumen dan akan meningkatkan nilai 

jual terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan 

tersebut. Jika perusahaan gagal dalam memberikan pelayaan terhadap 

konsumen maka akan timbul rasa kecewa atau ketidakpuasan terhadap 

perusahaan dan akan menimbulkan penurunan penjualan terhadap 

produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan itu. Pelanggan akan lebih 
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kecenderung untuk membandingkan suatu pelayanan satu perusahaan 

dengan perusahaan lainnya yang berjalan di bidang produk atau jasa 

yang sama.  

Secara umum loyalitas di perusahaan jasa mengacu pada 

kecenderungan pelanggan terhadap layanan tersebut. Loyalitas 

penelitian utama telah didefinisikan sebagai perilaku tertentu seperti 

pembelian kembali atau niat beralih. Setelah banyak penelitian, 

peneliti memperkenalkan dua Anahita Naderian, Rohaizat Baharun 15 

dimensi yang digunakan sebagai pengukuran yang paling umum sisik 

dikonstruksi loyalitas. Kedua dimensi meliputi niat pembelian kembali 

dan kecenderungan sikap (Pritchard etal, 1999). Dalam penelitian baru 

terhadap loyalitas, peneliti menggunakan tiga dimensi untuk mengukur 

loyalitas mengenai layanan yang termasuk perilaku, sikap dan kognitif 

dimensi. Selain itu, mengevaluasi loyalitas pelanggan dengan dimensi 

perilaku melibatkan sering yang Kombinasi yang tidak tepat dari 

kedua sikap dan perilaku atribut (Kembali, 2005).  

Kesetiaan pelanggan Para peneliti telah mempelajari beberapa 

dimensi, anteseden dan hubungan loyalitas pelanggan dengan itu 

kepuasan pelanggan dalam beberapa dekade terakhir. Meyer & 

Oevermann (1995) melaporkan bahwa loyalitas pelanggan dibentuk 

melalui pembelian kembali (berulang dan pembelian tambahan barang 

yang sama atau berbeda atau jasa) dan rujukan. loyalitas pelanggan 

telah defi ned oleh Oliver (1999) sebagai 'Lampiran keseluruhan atau 
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komitmen yang mendalam dari pembeli untuk kembali membeli atau 

re-menggurui produk / layanan pilihan konsistensi di masa depan. 

Berdasarkan uraian di atas,peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Properti di PT Restu 

Adi Karanganyar”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan Latar belakang di 

atas,penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Properti di 

PT Restu Adi dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Apakah kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian di PT Restu Adi? 

2. Apakah loyalitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembeli di PT Restu adi ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 

pengaruh kualiltas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di PT Restu 

Adi,sehingga sesuai latar belakang dan rumusan yang dijelaskan dengan  

tujuan penelitian ini adalah : 
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1. Untuk menguji apakah kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian di PT Restu Adi . 

2. Untuk menguji apakah loyalitas pelanggan di PT Restu Adi  

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

di PT Restu Adi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

a) Dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai kepuasan 

konsumen. 

b) Diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata dan jelas 

dalam pengembangan ilmu manajemen pemasaran. 

2. Manfaat Praktis  

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberi kegunaan dan 

kontribusi sebagai berikut : 

a) Bagi calon Konsumen 

Penlitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk calon konsumen 

yang akan menggunakan produk yang ditawarkan oleh PT. 

RESTU ADI KARANGANYAR. 

b) Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan 

dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada calon 
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konsumen yang akan memakai produk dan menentukan harga 

yang sesuai pasaran agar bisa di jangkau oleh konsumen serta 

memberikan pengertian tentang suatu kualitas produk yang 

tawarkan oleh perusahaan tersebut. 

c) Bagi Pihak Lain 

Memberikan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya untuk 

menyempurnakan  hasil penelitian ini yang mungkin masih ada 

kekurangan. 

d) Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan. 

 

E. Sistematika 

 Hasil penelitian ini dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan 

sistematika sebagai berikut : 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini pada dasarnya memutar latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka memuat teori-teori yang digunakan, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

3. BAB III METODE PENELITIAN  

Bab metode penelitian berisi tentang rancangan penelitian, tempat 
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dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, 

intrument penelitian dan analisis data. 

4. BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab pembahasan dan hasil penelitian berisi tentang uraian 

karakteristik masing-masing variabel, hasil pengujian hipotesis, dan 

pembahasan atas temuan penelitian. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab penutup memuat 3 hal pokok yaitu : kesimpulan, saran, dan 

keterbatasan penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 


