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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan perdagangan saat ini semakin terasa, maka konsumen 

yang loyal sangat penting bagi kesuksesan didunia bisnis. Konsumen yang 

loyal tidak terbentuk dalam jangka waktu yang singkat tetapi melalui proses 

dan berdasarkan pengalaman dari konsumen itu sendiri. Bila yang didapat 

sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan maka konsumen akan membeli 

secara berulang-ulang.  

Loyalitas pelanggan memegang peranan didalam sebuah organisasi 

atau usaha yang dilakukan. Loyalitas konsumen dapat dijadikan patokan 

dalam mengambil sebuah kebijakan yang ada pada produk tersebut. Menurut 

Griffin (2002:5) pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang sangat puas 

dengan produk atau jasa tertentu sehingga mempunyai antusiasme untuk 

memperkenalkannya kepada siapapun yang dikenal. Menurut Kotler dan 

Keller (2009:139) loyalitas pelanggan merupakan komitmen pelanggan 

terhadap suatu merek dan pemasok, berdasarkan sikap yang positif dan 

tercermin dalam pembelian yang konsisten.  Konsumen akan memberikan 

umpan yang positif berupa loyalitas, loyalitas dapat terbentuk adanya fasilitas 

yang baik dan memadahi serta kepuasan yang diterima melalui tingkat 

pelayanan yang diterima (Arifin, 2011). 
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Dalam hal pemasaran perusahaan harus bersikap baik dan ramah 

terhadap pelanggan agar pelanggan merasa nyaman dan senang sehingga 

pelanggan akan melakukan pembelian secara berulang. Kualitas pelayanan 

juga harus dijaga oleh perusahaan. Pelayanan yang disampaikan harus 

memenuhi persyaratan, harapan, dan kepuasan pelanggan agar tercipta 

loyalitas pelanggan. Pelanggan memiliki peran penting berkaitan dengan 

persepsi yang berpengaruh pada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan telah 

didefinisikan sebagai tingkat dan arah antara harapan pelayanan dan persepsi 

pelanggan. Selanjutnya, dapat dilihat seberapa baik pelayanan dari 

perusahaan  tersebut untuk memenuhi harapan yang diinginkan pelanggan 

(Saravanakumar, 2014). Hal ini dapat diiringi oleh adanya tuntutan konsumen 

yang semakin meningkat akan pelayanan yang baik. 

Kualitas pelayanan merupakan kunci keberhasilan dari suatu 

perusahaan tersebut. Tjiptono (2009:59) menyatakan bahwa service quality 

merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan perusahaan agar dapat 

memenuhi keinginan dari pelanggan. Ada faktor yang mempengaruhi 

konsumen dikatakan puas atau tidaknya yaitu dengan kualitas produk yang 

diberikan oleh perusahaan. 

Salah satu kunci keberhasilan didalam persaingan bisnis adalah 

berbagai macam kualitas produk yang disediakan oleh perusahaan. 

Perusahaan harus membuat keputusan yang tepat mengenai kualitas dan 

macam produk yang dijual agar memudahkan konsumen untuk memilih dan 

membeli sesuai dengan keinginan. Kualitas produk merupakan pemahaman 
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dari suatu produk yang ditawarkan oleh penjual yang mempunyai nilai jual 

yang lebih dan tidak dimiliki oleh pesaing. Perusahaan harus berusaha 

memfokuskan kualitas produk dan membandingkan dengan produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan pesaing.  

Kualitas yang dirasakan oleh pelanggan pada dasarnya adalah persepsi 

dari pelanggan secara keseluruhan tentang kualitas produk. Kualitas produk 

yaitu upaya perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan melalui produk 

yang telah ditawarkan (Kotler 2005:153). Menurut Kotler & Amstrong (2008) 

bahwa kualitas produk merupakan senjata potensial yang digunakan untuk 

mengalahkan pesaing. Jadi perusahaan dengan kualitas produk yang baik 

maka akan tumbuh dengan pesat, dan dalam jangka waktu yang panjang 

perusahaan tersebut akan lebih berhasil dibandingkan dengan perusahaan 

yang lain. 

Berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

dapat terlihat bahwa loyalitas pelanggan sangat penting dalam suatu bisnis 

untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan yang maksimal. Atas dasar 

latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN 

KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (studi 

empiris pada pelanggan ditoko Central Gordyn Sragen)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan? 

3. Apakah kualitas pelayanan dan kualitas produk mampu menjelaskan 

loyalitas pelanggan? 

 

C. Tujuan penelitian 

Penelitian bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 

Central Gordyn Sragen. 

2. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

Central Gordyn Sragen. 

3. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap 

loyalitas pelanggan Central Gordyn Sragen. 

 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti menyediakan informasi untuk penelitian lanjutan tentang 

pentingnya kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap loyalitas 

pelanggan. 
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2. Bagi Central Gordyn Sragen sebagai pertimbangan dalam mengambil atau 

menentukan kebijakan dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan dan 

kualitas produk serta menciptakan loyalitas pelanggan.  

3. Bagi peneliti lain sebagai referensi untuk meneliti objek yang sejenis dan 

untuk mengembangkan penelitian di masa yang akan datang 

 

E. Sistematika penelitian 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab 

yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori tentang pemahaman konsep kualitas 

layanan, kualitas produk, loyalitas pelanggan, dan pengaruh 

kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan. Tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan obyek 

penelitian, populasi dan sampel, operasional variable, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 


