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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Manusia dalam hidup memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. 

Teori hirarki Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan 

untuk memelihara, meningkatkan, dan mengaktualisasikan dirinya. Kebutuhan 

untuk memelihara diri berupa kebutuhan makanan dan minuman (pangan), 

kebutuhan pakaian (sandang), dan kebutuhan tempat tinggal (papan), kebutuhan 

seks, dan kebutuhan untuk beristirahat (Hikma, 2015). Kebutuhan pangan 

merupakan hal yang diutamakan dalam pemenuhannya agar manusia dapat 

bertahan melanjutkan hidup. Seiring dengan permintaan kebutuhan pangan yang 

meningkat, semakin tinggi pula bahan atau jenis pangan yang disediakan oleh 

penyedia.  

Perkembangan dalam dunia usaha terutama di bidang kuliner semakin pesat. 

Usaha kuliner semakin digemari karena bersifat adaptif yaitu produk makanan 

dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan dan diiringi dengan meningkatnya minat 

konsumen terhadap produk pangan yang beraneka ragam. Usaha kuliner yang 

menjamur mengakibatkan persaingan antar pedagang untuk menarik konsumen. 

Pedagang dituntut untuk terus mengembangkan ide yang sesuai dengan keinginan 

konsumen serta memenuhi harapan konsumen. Saat ini, telah banyak usaha 

kuliner yang dikemas dalam bentuk foodcourt. Foodcourt menyajikan variasi 
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makanan yang banyak, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Foodcourt 

yang berisi makanan khas daerah dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi 

wisata kuliner ketika berkunjung ke daerah tersebut. Adanya destinasi wisata 

kuliner membuat konsumen tidak perlu berkunjung ke banyak tempat untuk 

mencicipi berbagai jenis masakan khas daerah.   

Solo merupakan salah satu kota yang tepat untuk pecinta kuliner karena 

terdapat banyak makanan lezat dan murah yang mudah ditemukan. Salah satu 

tempat tersohor yang tengah naik daun ialah New Galabo yang berada di sebelah 

selatan bangunan Benteng Vastenburg atau tepat di depan Pusat Grosir Solo 

(PGS). Galabo merupakan singkatan dari Gladag Langen Bogan. New Galabo 

menjajakan banyak makanan khas Solo seperti Rawon Penjara, Tengkleng Bu 

Edy, Sate Kere Yu Rebi, dan lainnya (Sushmita, 2018). Dinas Pariwisata Kota 

Solo di dalam websitenya menyatakan bahwa New Galabo merupakan pusat 

kuliner malam kota Solo yang dapat dijadikan salah satu tempat wisata ketika 

berkunjung ke kota Solo. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Suhartanto, 

Chen, Mohi, & Sosianika (2018) yang menunjukkan bahwa penduduk maupun 

wisatawan memiliki kebutuhan yang sama untuk mencari pengalaman baru 

dengan makanan lokal yang unik. New Galabo sudah menjadi destinasi wisata di 

Kota Solo yang banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar dan wisatawan lokal 

maupun mancanegara. 

Terpenuhimya keinginan serta harapan konsumen dapat menciptakan 

kepuasan dalam diri konsumen. Kepuasan konsumen menurut Kotler (2002) ialah 

perasaan kecewa atau senang yang dirasakan seseorang setelah membandingkan 
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antara harapan-harapannya dengan persepi terhadap hasil kinerja suatu produk. 

Kepuasan yang tertanam dalam diri membuat konsumen tidak segan untuk 

mengulangi pembelian suatu produk atau datang kembali ke penyedia produk.  

Konsumen yang mengulangi pembelian atau datang kembali menjadi penting 

bagi pedagang karena sikap loyal konsumen dapat membantu pedagang dan New 

Galabo untuk lebih berkembang dan maju. Pihak pengelola dan pedagang New 

Galabo harus menanamkan hal penting dalam diri konsumen, yaitu rasa puas telah 

berkunjung ke New Galabo karena kepuasan yang tercipta akan membuat 

konsumen menjadi loyal dan kembali lagi ke New Galabo. Loyalitas menurut 

Oliver (1999), menggambarkan komitmen konsumen untuk membeli kembali 

suatu produk atau jasa dan tidak berkeinginan untuk melakukan pembelian di 

produk atau jasa yang lain. Konsumen yang loyal akan menjadi word of mouth 

advertisers dan juga berkemungkinan untuk loyal kepada produk atau jasa selama 

bertahun-tahun. Hal tersebut sesuai hasil penelitian Cheng, dkk. (2019) yang 

mengungkapkan bahwa kepuasan konsumen terbukti memiliki pengaruh positif 

dan langsung yang signifikan terhadap loyalitas konsumen di industri pariwisata. 

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Suhartanto, Chen, Mohi, & 

Sosianika (2018) menyatakan bahwa produk yang direkomendasikan oleh orang 

lain dan memiliki daya tarik dalam produk dan promosinya secara signifikan 

memengaruhi kepuasan dan loyalitas wisatawan terhadap makanan. Seiring 

dengan meningkatnya wisatawan lokal maupun mancanegara ke New Galabo, 

maka akan meningkat pula pemasukan daerah Kota Solo. 
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Sejak New Galabo berdiri hingga saat ini, jumlah pengunjung mengalami 

kenaikan dan penurunan. Berikut data jumlah pengujung New Galabo dalam 

rentang waktu November 2018 hingga April 2019 : 

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Galabo November 2018 – April 2019 

 

 

 

Berdasarkan data jumlah pengunjung New Galabo dalam rentang waktu 

November 2018 hingga April 2019, terlihat bahwa pengunjung mengalami 

peningkatan ketika banyak terdapat hari libur dalam bulan tersebut dan 

mengalami penurunan yang signifikan apabila tidak ada atau sedikit hari libur 

dalam bulan tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti dan data yang didapatkan 

dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta, penurunan jumlah pengunjung juga dapat 

disebabkan karena adanya perbaikan jalan di sekitar New Galabo sehingga akses 

jalan menuju New Galabo menjadi sulit untuk dijangkau. Banyaknya foodcourt di 

sekitar New Galabo dengan beragam jenis makanan yang mirip dengan New 

Galabo. Lahan parkir terutama untuk parkir mobil yang kurang memadai sehingga 

pengunjung perlu berjalan jauh dari tempat parkir menuju ke New Galabo. 

Bulan Jumlah Pengunjung 

November 2018 ± 2875 

Desember 2018 ± 3950 

Januari 2019 ± 3300 

Februari 2019 ± 2910 

Maret 2019 ± 2870 

April 2019 ± 2510 
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Makanan khas Solo yang kurang bervariasi membuat wisatawan dari luar kota 

merasa kurang puas karena tidak bisa mencicipi sajian khas Solo dalam satu 

tempat. Tidak ada tempat untuk pramusaji duduk menunggu konsumen sehingga 

pramusaji duduk bergerombol di depan warung dan membuat konsumen yang 

duduk di depan warung merasa kurang nyaman. Selain itu, konsumen 

mengeluhkan mengenai minimnya kesediaan tempat duduk sehingga harus 

berebut dengan konsumen lain serta konsumen harus rela untuk mengantre 

terutama ketika sedang high season karena banyaknya pengunjung (Sushmita, 

2018).  

Adanya penurunan jumlah pengunjung New Galabo membuat New Galabo 

harus mampu untuk menciptakan daya tarik tersendiri agar dapat tetap diminati 

oleh warga lokal maupun wisatawan lokal atau internasional. Untuk 

mempertahankan konsumen yang loyal, pedagang serta pemerintah tetap harus 

konsisten untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan fasilitas terbaik guna 

memperoleh kepuasan konsumen mengingat banyaknya tekanan-tekanan serta 

persaingan yang tidak dapat diabaikan.  

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan diatas, maka akan timbul 

sebuah pertanyaan apakah ada hubungan antara kepuasan konsumen dengan 

loyalitas konsumen di Gladag Langen Bogan Kota Surakarta?  

Guna mendapatkan jawaban yang tepat serta ilmiah mengenai pertanyaan 

diatas, maka peneliti akan melakukan suatu penelitian yang berjudul “Hubungan 

antara Kepuasan Konsumen dengan Loyalitas Konsumen di Gladag Langen 

Bogan Kota Surakarta”. 
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B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara kepuasan konsumen dengan loyalitas 

konsumen Gladag Langen Bogan Kota Surakarta. 

2. Untuk mengetahui tingkat loyalitas konsumen Gladag Langen Bogan Kota 

Surakarta. 

3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen Gladag Langen Bogan Kota 

Surakarta. 

4. Untuk mengetahui sumbangan efektif kepuasan konsumen terhadap loyalitas 

konsumen. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai konsumen 

yaitu kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen serta dapat dijadikan sebagai 

referensi atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pedagang 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi kepada para 

pedagang untuk memelihara loyalitas konsumen dengan meningkatkan 

kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen.  

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dalam 

meningkatkan potensi wisata kuliner Kota Surakarta dan pemerintah mampu 
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memberikan pelatihan mengenai tata cara yang berkaitan dengan upaya 

memelihara loyalitas konsumen. 


