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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Globalisasi telah membawa dunia menjadi sebuah area tanpa batas. 

Semua saling mempengaruhi sekaligus dipengaruhi dalam segala hal, termasuk 

perihal tingkat pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Begitu pula bangsa 

Indonesia sebagai salah satu masayarakat dunia, telah merasakan bagaimana 

tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh 

masyarakat dunia. Sektor perdagangan mempunyai konstribusi sangat dominant 

bila dibanding dengan sektor hotel dan restoran. Kota Solo yang notabene 

merupakan  salah satu kota yang padat penduduknya, sekaligus salah satu kota 

besar di Indonesia, pasti sangat merasakan tuntutan masyarakatnya yang 

semaikn meningkat akibat naiknya tingkat perekonomian. Dalam hal ini kota 

Solo harus terdapat fasilitas-fasilitas dan pelayanan ekonomi yang memadai 

dari segi kualitas dan kuantitas. 

Pasar merupakan fasilitas umum yang bersifat komersial yang memiliki 

peranan penting bagi pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jenis pasar 

dapat dikategorikan dalam beberapa macam menurut kriteria – kriteria tertentu, 

salah satunya pasar burung yang merupakan bagian dari pasar yang memiliki 

fungsi khusus yaitu sebagai tempat jual beli hewan khususnya jenis burung. 

Perkembangan Pasar Burung di Solo dinilai memiliki potensi dan prospek yang 

baik di masa depan sehingga patut untuk terus dikembangkan. Potensi Pasar 
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Burung di Solo selain menjadi tempat jual beli burung, juga sebagai tempat 

lomba kicau burung, juga sebagai wadah perkumpulan bagi pecinta burung. Hal 

ini didukung oleh semakin meningkatnya populasi masyarakat penggemar 

burung di Solo yang tergabung dalam komunitas Paguyuban Pecinta Perkutut 

dan komunitas lainnya yang selalu mengadakan latihan besar di pasar Burung 

Depok Solo tersebut. 

Pasar Burung Depok Solo sebagai satu-satunya pasar burung resmi di 

Solo selain memiliki potensi seperti yang dikemukakan di atas namun masih 

memiliki beberapa permasalahan, seperti masih adanya lorong yang kurang 

cahaya sehinggat terasa pengap, tidak berfungsinya sumur artetis yang 

seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pengguna pasar. Jika ditinjau dari aspek 

tampilan bangunan serta arsitektur bangunan masih terdapat kelemahan dimana 

fasad dari pasar masih kurang menonjol serta pola dari bangunan masih 

monoton yang dapat menimbulkan kejenuhan. Permasalahan tersebut dianggap 

kurang mendukung bagi fungsi sebuah pasar burung. 

Pasar Burung Depok Solo yang berfungsi sebagai pasar yang dapat 

mewadahi kegiatan perdagangan bagi masyarakat penggemar burung, mampu 

menjadi pusat jual beli hewan jenis burung dan akomodatif bagi fasilitas umum 

masyarakat kota. Pasar burung yang ada ada saat ini belum dapat menjalankan 

fungsinya secara optimal sebagai wadah kegiatan perdagangan jual beli burung, 

penyaluran hobi para penggemar burung, serta sarana rekreasi bagi masyarakat 
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luas. Dari sebab – sebab yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa diperlukan Perencanaan dan Perancangan suatu pasar khusus untuk 

perdagangan unggas khususnya burung di Solo yang lebih efisien dan 

representative. Pasar Burung yang ada nantinya diharapkan dapat menjalankan 

fungsinya secara optimal sebagai wadah semua aktivitas di dalam Pasar 

Burung. 

Tujuan utama aktivitas pemasaran seringkali dilihat dari pencapaian 

loyalitas pelanggan melalui strategi pemasaran. Loyalitas pelanggan merupakan 

bagian terpenting pada pengulangan pembelian pada pelanggan, loyalitas 

pelanggan tidak hanya meningkatkan nilai dalam bisnis, tetapi juga dapat 

menarik pelanggan baru. Jangka pendek, memperbaiki loyalitas pelanggan akan 

membawa profit pada penjualan, profit merupakan motif utama konsistensi 

bisnis. Loyalitas pelanggan merupakan suatu keadaan dimana harapan, 

keinginan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Kualitas pelayanan merupakan 

kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan. 

Dalam sektor bisnis di pasar Burung, karyawan mempunyai peranan yang 

sangat penting karena seiring meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah 

pesaing menuntut perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta berusaha memenuhi harapan pelanggan dengan cara 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan. Kualitas memberikan 

suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan 
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perusahaan, dalam jangka panjang ikatan seperti ini dapat memungkinkan suatu 

perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan yang bagaimana yang 

diharapkan oleh pelanggan untuk terciptanya loyalitas pelanggan. 

Sebelum terciptanya sebuah loyalitas pelanggan, Pelanggan harus 

merasakan puas dalam dirinya sehingga lebih difokuskan pada kepuasan 

pelanggan. Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai seberapa banyak barang, 

pemeliharaan, layanan dan peningkatan perusahan mempu memenuhi harapan 

pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat diukur dengan berbagai cara salah cara 

mengukur keuasan pelanggan adalah harapan pelanggan tentang manfaat dan 

asosiasi biaya bergantung padda pengalaman masa lalu (Mouri, 2005) dan cara 

lainnya adalah dengan melalui siklus hidup dari hubungan pelanggan yang 

diajukan oleh Spath dan Fahrich (2007).  

Salah satu faktor utama yang mempangruhi kepuasan pelanggan adalah 

kualitas layanan. Kualitas layanan ditentukan sebagai perbandingan subjektif 

yang dibuat pelanggan antara harapan mereka tentang layanan dan persepsi 

tentang cara layanan telah dijalankan. Kualitas pelayanan tidak hanya 

merupakan faktor penting dari kepuasan pelanggan di industry manufaktur 

tetapi juga di perusahaan jasa. Tangibles, keandalan, jaminan, responsive dan 

empati adalah lima dimensi yang membangun kulitas pelayanan. Definisi 

Kualitas Pelayanan menurut Lupiyoadi (2013) keberhasilan perusahaan dalam 

memberikan layanan yang berkualitas kepada para pelanggannya, pencapaian 
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pangsa pasar yang tinggi, serta peningkatan laba perusahaan tersebut sangat 

ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Terdapat lima dimensi kualitas 

jasa yaitu sebagai berikut: 

a) Berwujud/Fisik (tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Berupa penampilan 

dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan.  

b) Keandalan (realibility), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

Seperti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan 

tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.  

c) Ketanggapan (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk membantu 

dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada 

pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.  

d) Jaminan dan kepastian (assurance), yaitu pengetahuan, kesopansantunan, 

dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa 

percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi antara lain 

komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), keamanan 

(security), kompetensi (competence), dan sopan santun (courtesy). 

Organisasi-organisasi yang memberikan kualitas layanan yang kompetitif 

mereka juga memiliki banyak basis pelanggan yang puas dan setia (Gilbbert 

dan Veloutsou, 2006). Perilaku pelanggan yang kembali mencoba barang atau 
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jasa adalah basis kepuasan yang dapat meningkatka pendapatan dan laba 

perusahaan. Dengan demikian masalah kepuasan pelanggan dan kualitas 

layanan sangat penting untuk penelitian, sekarang setiap hari setiap perusahaan 

mencoba untuk meningkatkan kualitas layanannya untuk retensi pelanggan dan 

kepuasan (Gilbert dan Veloutsou, 2006). 

Menurut Henkel et.al (2006) tingkat pemanfaat yang tinggi dan tujuan 

pembelian kembali di masa depan di temukan di indutri jasa atau industri 

dagang akan mengganggap merasa puas. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh 

kualitas layanan yang dirasakan. Layanan yang berkualitas tinggi akan 

memiliki dampak yang positif pada kepuasan pelanggan yang akan 

menciptakan loyalitas pelanggan. Pelanggan tidak mendapatkan kualitas 

layanan yang diharapkan  maka membuat pelanggan akan merasa tidak puas 

dan ini akan berakhir pada pelanggan beralih  ke industri jasa atau industri 

dagang lain. Untuk membangun hubungan yang baik dalam jangka panjang 

antara pelanggan dengan perusahaan harus memberikan kualitas pelayanan 

yang baik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan inginkan pelanggan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka judul penelitian ini adalah “ Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan dan Kepuasan 

Pelanggan Sebagai Variabel Mediasi di Pasar Burung Depok Solo” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka ada beberapa rumusan 

masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di 

Pasar Burung Depok Solo? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan di 

Pasar Burung Depok Solo? 

3. Bagaimana pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan di 

Pasar Burung Depok Solo? 

4. Bagaiaman pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 

yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan di Pasar Burung Depok Solo? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ini disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan di Pasar Burung Depok Solo 

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan di Pasar Burung Depok Solo. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan di Pasar Burung Depok Solo 
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4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan di Pasar Burung 

Depok Solo 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini merupakan hasil luaran yang diberikan pada pihak-

pihak yang memiliki kaitan dengan dengan penelitian ini secara teoritis maupun 

secara praktisi adalah: 

1) Secara Praktis 

Hasil penelitian ini memberikan manfaat atau kontribusi kepada 

pihak Pasar Depok Solo sebagai bahan pertimbangan dan masukan bahwa 

apa yang dirasakan pelanggan tersebut apabila kualitas pelayanan menjadi 

fokus perhatian dan mampu meningkatkan maupun menurun kepuasan 

pelanggan yang berdampak pada loyalitas pelanggan. 

2) Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis memberikan manfaat bagi dalam 

bidang akademik untuknya memberikan wawasan pengetahuan dalam hal 

yang mampu mempengaruhi loyalitas pelanggan apa saja dan secara teori 

mampu membuktikan atau tidak faktor-faktor yang diteliti dalam 

meningkatkan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. 


