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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

 Perubahan dan perkembangan akan teknologi yang lebih modern menyebabkan 

pola hidup masyarakat indonesia lebih menyukai akan segala sesuatu yang praktis. 

Fenomena ini menimbulkan munculnya banyak persaingan dalam dunia bisnis yang 

membuat para pelaku usaha (wirausahawan) harus mengikuti alur bisnis yang 

semakin berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Seorang wirausahawan 

dituntut untuk mengembangkan perencanaan bisnis berupa strategi pemasaran yang 

baik dalam meningkatkan volume penjualan, sehingga dapat membangun loyalitas 

dengan pelanggan dan membuat branding produknya supaya semakin dikenal oleh 

konsumen luas (Wardhani, Hanura Kusuma, 2016:01). 

  Persaingan yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha pun menuju kearah 

persaingan non harga. Mereka berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk 

yang sejenis tetapi dengan rasa dan keunggulan yang berbeda. Misalnya KFC, Mc 

Donald, AW, Pizza hut, J-Co, dan Dunkin Donuts adalah sebagian kecil dari restoran 

atau tempat makan di Solo. Kehadiran restoran-restoran tersebut seakan terus 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu produk makanan dan minuman, 

sehingga alternatif suatu produk yang sejenis yang ditawarkan dan dipasarkan lebih 

beragam. Hal ini tentunya mendorong para pengusaha café atau restaurant untuk 

bersaing menarik pelanggan sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara dan 

keunggulan dari produknya  (Sari, Desi amita, Maria Mimin Minarsih, dan Azis 

Fathoni, 2014:01). 
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  Dalam suatu usaha restoran mempertahankan pelanggan jauh lebih penting 

daripada merebut konsumen baru, karena biaya yang dikeluarkan dalam merebut 

konsumen yang baru jauh lebih besar dari pada mempertahankan pelanggan yang 

sudah loyal terhadap restoran. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk 

mencapai pertumbuhan dan perkembangan bagi organisasi begitu juga dengan usaha 

restoran, maka restoran harus dapat memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan 

sehingga konsumen merasa puas. Kepuasan konsumen akan memberi dampak yang 

menguntungkan bagi perusahaan, misalnya loyalitas pelanggan, pembelian ulang, 

dan promosi dari mulut ke mulut. 

 Kepuasan konsumen tidak bisa dipenuhi oleh satu pemenuh kebutuhan saja, 

apalagi dalam usaha bidang jasa seperti restoran, perkembangan dan peningkatan 

jasa restoran dari tahun ke tahun semakin menjadi perhatian pelanggan hal ini dapat 

dilihat dari ketatnya persaingan di bidang restoran terutama di kota Solo. Dengan 

banyaknya persaingan para pengusaha yang bergerak di bidang jasa penjualan 

makanan dan minuman seperti Paparons Pizza semakin memicu para manajer untuk 

memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi pengunjungnya agar tercipta loyalitas 

yang tinggi dari pelanggan sehingga memberikan keuntungan bagi pihak prusahaan 

(Hilmi, 2010:02) 

Bisnis franchise memiliki berbagai keunggulan baik dari sisi brand, system 

support, sharing experience, promosi nasional dan lainnya. Dengan berbagai 

keunggulan tersebut, maka tingkat resiko kegagalan dalam membangun bisnis dapat 

dikurangi. Manajemen perusahaan dituntut untuk lebih cermat dalam menentukan 

strategi bersaingnya, serta diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan 
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kepuasan pelanggan sehingga akan dapat tercipta loyalitas pelanggan yang mana 

merupakan salah satu tujuan dari suatu perusahaan (Khakim, Lukman, Aziz Fathoni, 

Maria M Minasih, 2015:01) 

Bisnis franchise fastfood yang sedang berkembang selain burger adalah pizza. 

Pizza merupakan salah satu makanan modern yang di gemari oleh masyarakat dunia. 

Pizza adalah sejenis panganan roti berbentuk bundar dan pipih dengan ditaburi 

tambahan berbagai macam topping yang diinginkan dan dimasukkan ke dalam oven 

dalam suhu serta waktu yang ditentukan. Biasanya topping ini berisi keju pizza atau 

keju mozarella, daging, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Pizza ini dikenal sebagai 

panganan khas Italia, awal mulanya panganan pizza ini hanya disajikan khusus untuk 

para Uskup setempat pada hari natal dan paskah. Dimana hal ini tertulis dalam 

catatan gereja di Gaeta, Lazio sebagai bagian dari perjanjian sewa yang tertulis pada 

1997 Masehi silam (Wardhani, Hanura Kusuma, 2016:01). 

Terdapat beberapa Hasil penelitian terdahulu yang saya kutip melalui jurnal 

diantarannya menurut Hanura Kusuma Wardhani menyatakan bahwa variabel 

persepsi harga, suasana toko, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Sedangkan hasil penelitian dari 

Desi Amita Sari, Maria Mimin Minarsih, dan Azis Fathoni menyatakan bahwa 

variabel exterior, store layout, dan interior display mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Namun penelitian yang dilakukan oleh 

Hilmi menyatakan bahwa variabel suasana, keamanan, harga, dan lokasi mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap kepuasaan konsumen. Dan penelitian yang 

dilakukan oleh Lukman khakim, Khakim, Aziz Fathoni, dan Maria Mimin Minarsih 
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menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan, harga, kepuasaan konsumen dan 

kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel loyalitas 

pelanggan. 

CV Raharjo Jaya Mandiri Papa Ron’s pizza merupakan salah satu pelopor usaha 

waralaba yang didirikan oleh Bapak Setya Budi Raharjp pada tahun 2007 

bekerjasama dengan PT. Eatertainment Tbk Internasional sebagai pemilik asli nama 

Papa ron’s pizza yang ada di Jakarta. CEO sekaligus penemu Papa Ron’s Pizza 

adalah Ronald Muller. Merek Papa Ron’s diperoleh dari nama Ronald Muller sendiri. 

Papa adalah kata lain dari ayah, sedangkan Ron’s adalah nama depan dari Ronald 

Mullers dan yang terakhir adalah Pizza yang berarti roti bulat pipih yang dibakar. 

Waralaba ini dikembangkan untuk mengisi dan melengkapi pertumbuhan pasar 

pizza. Sesuai dengan visi dan misi Papa Ron’s pizza yaitu menyediakan produk 

dengan harga hemat rasa lebih nikmat, dan harga helat rasa lebih mantap. Pembuatan 

adonan pizza (dough) dibuat setiap hari untuk menjaga kualitas, kesegaran serta 

kerenyahan sehingga Papa ron’s Pizza mendapat gelar “The Best Tasting Pizza.   

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Papa ron’s pizza dalam bersaing 

dengan kompetitor lain disektor bidang fastfood adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan proses pembelian produk dan juga 

mempertahankan konsumen yang loyal terhadap produknya. Ada indikasi, bahwa 

kendala yang dihadapi Papa ron’s pizza yaitu produk papa ron’s dirasa bertolak 

belakang dengan gaya makan masyarakat Indonesia yang kebanyakan menggunakan 

nasi dan menyebabkan papa ron’s kalah saing dengan restoran fastfood yang 

menyediakan produk nasi. 
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Dalam hal ini diperlukan pemahaman pihak Papa Ron’s Pizza terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan volume penjualan dan cita rasa yang pas 

untuk terus meningkatkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang 

loyal menjadi kunci keberhasilan utama dalam suatu bisnis usaha. Karena pelanggan 

yang loyal dapat menjadi penunjang utama untuk keuntungan perusahaan yang telah 

setia membeli produknya, terlebih perusahaan harus mampu mempertahankan 

pelanggan-pelanggannya yang loyal daripada mengutamakan pelanggan baru. 

Seseorang pelanggan yang loyal memiliki prasangka yang spesifik mengenai apa 

yang akan dibeli dan dari siapa.  

Untuk mempertahankan pelanggan, wirausahawan perlu meningkatkan kualitas 

pelayanannya karena hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu usaha. 

Pelayanan yang baik akan membuat konsumen merasa puas dan merasa senang untuk 

kembali berkunjung atau membeli produk, begitu juga sebaliknya. Apabila pelayanan 

yang diberikan perusahaan buruk maka konsumen akan enggan untuk kembali 

berkunjung. Pelayanan yang maksimal dapat membuat citra sebuah restoran semakin 

positif dimata konsumen sehingga bisa menumbuhkan loyalitas konsumen. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengajukan penelitian dengan judul 

“Analisis Pengaruh Persepsi Harga, Suasana Toko (Store atmosphere), Kualitas 

Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Papa Ron’s Pizza Solo)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka 

pokok permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah 
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1. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Paparon’s 

Pizza? 

2. Apakah suasana toko (store atmosphere) berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Paparon’s Pizza? 

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Paparon’s Pizza? 

4. Apakah secara simultan persepsi harga, suasana toko (store atmosphere), dan 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Paparon’s 

Pizza? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini adalah 

1. Menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan Paparon’s 

Pizza 

2. Menganalisis pengaruh suasana toko (store atmosphere) terhadap loyalitas 

pelanggan Paparon’s Pizza 

3. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 

Paparon’s Pizza 

4. Menganalisis pengaruh persepsi harga, suasana toko (store atmosphere), dan 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan Paparon’s Pizza 
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D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepntingan sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

     Penelitian ini sebagai sumber informasi untuk bagaimana lingkungan 

merespon faktor-faktor yang dinilai menjadi bahan pertimbangan dalam 

upaya meningkatkan kepuasaan pelanggan sehingga lebih dapat menciptakan 

pelanggan yang loyal bagi Paparon’s Pizza solo dan memajukan 

perusahaannya. 

2. Bagi Penulis 

     Sebagai bahan pembelajaran penulis mengenai variabel-variabel yang 

dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan dan menerapkan teori-teori yang 

didapat dibangku akademik. 

3. Bagi Pihak Lain 

     Penelitian ini diharapkan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penelitian 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan teori yang 

menjelaskan tentang variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian, kerangka pemikiran, penelitian 

terdahulu, dan hipotesis 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, data, 

dan sumber data, metode pengumpulan data, desain 

pengambilan sampel, dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil analisis 

data yang diperoleh dengan menggunakan alat analisis 

yang diperlukan dalam penelitian. Serta akan 

disajikan hasil penelitian beserta pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan 

penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan 

penelitian dan saran-saran yang diperlukan pada 

penelitian selanjutnya maupun bagi subyek penelitian. 

 


