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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perilaku konsumen merupakan kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam menilai, mendapatkan, mempergunakan barang dan jasa termasuk 

proses pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. 

Keputusan seorang konsumen melakukan pembelian tehadap suatu produk baik itu 

barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tidak saja 

dipengaruhi oleh jenis produk dan tingkat pendidikan serta penghasilan konsumen 

tersebut tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan 

faktor psikologis (Sumarwan, 2014). Kebutuhan manusia pada dasarnya terdiri dari 

dua kebutuhan utama, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan 

primer dibagi menjadi tiga kebutuhan yaitu pangan, sandang/pakaian, dan 

papan/tempat tinggal. Salah satu kebutuhan primer dari manusia yaitu pangan 

menjadi elemen pokok bagi manusia untuk beraktivitas dan mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. (Setiadi, 2015) 

 Jumlah penduduk Indonesia yang besar yaitu sekitar 267.000.000 jiwa 

(BPS, 2020) dan terus meningkat setiap tahunnya merupakan indikator dari 

permintaan pasar produk pangan akan terus bertambah. Industri pangan yang besar 

terus berkembang dan makin bervariasi. Terjadinya pergeseran pola konsumsi dan 
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gaya hidup yang disebabkan karena aktivitas masyarakat yang padat di 

perkotaan sehingga waktu untuk makan jarang dilakukan di rumah. Keadaan inilah 

yang menyebabkan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap jasa penyediaan 

makanan 

Perkembangan usaha rumah makan yang berbasiskan kuliner berkembang 

sangat pesat, bahkan mengalami peningkatan hingga hampir mendominasi lapangan 

usaha di berbagai kota di Indonesia. Kuliner tidak hanya berpusat pada makanan saja 

tetapi juga pada minumannya yang biasa disebut dengan  food and beverage. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal akan kulinernya. Banyaknya 

suku dan adat yang berbeda menyebabkan Indonesia  memiliki makanan dan 

minuman yang beraneka macam. Rumah makan mancanegara juga banyak ditemukan 

di Indonesia seperti Chinese food, Eastern food, hingga Western food. 

Peluang kesuksesan pelaku usaha kuliner cukup besar apabila dengan strategi 

pemasaran yang tepat dan pelayanan yang optimal. Akan tetapi tidak sedikit pula 

pelaku usaha yang gagal. Artinya, proses pemasaran yang tepat dan hubungan yang 

baik dengan pelanggan akan menciptakan sebuah loyalitas. 

Secara harfiah loyal berarti setia, atau loyalitas dapat diartikan sebagai suatu 

kesetiaan. Kesetiaan ini diambil tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran 

sendiri pada masa lalu. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan kepuasan 

konsumen lebih cenderung mempengaruhi sikap konsumen (Marlius, 2018). Lalu 

dengan adanya relationship marketing pengusahan menekankan pada usaha menarik 
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dan mempertahankan pelanggan melalui peningkatan hubungan perusahaan dengan 

pelanggannya. Sedangkan konsep loyalitas konsumen lebih menerangkan kepada 

perilaku pembelinya. Komitmen yang menyertai pembelian berulang tersebut adalah 

keadaan dimana konsumen tidak mau berpindah walaupun produk maupun jasa 

tersebut sedang langka dipasaran dan konsumen dengan sukarela merekomendasikan 

produk maupun jasa tersebut kepada rekan, keluarga atau konsumen yang lain 

(Nurwidayat, 2015:01). Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Griffin 

(2005:31), yang menyatakan bahwa karakteristik pelanggan yang loyal antara lain: 

1. Melakukan pembelian berulang secara teratur. 

2. Membeli antarlini produk dan jasa. 

3. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing 

4. Mereferensikan kepada orang lain. 

 

Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pada bisnis 

kuliner untuk mengetahui betapa pentingnya relationship marketing dan kepuasam 

dalam menciptakan loyalitas pelanggan, maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Relationship Marketing dan Kepuasan Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Pada Bisnis Kuliner” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas dapat diketahui bahwa 

relationship marketing dan kepuasan sangat berpengaruh penting terhadap 

loyalitas pelanggan pada bisnis kuliner.  Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 

diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah relationship marketing berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 

bisnis kuliner? 

2. Apakah kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada bisnis kuliner? 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian dibentuk karena adanya tujuan-tujuan tertentu untuk 

dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas 

pelanggan pada bisnis kuliner. 

2. Untuk menganalisis kepuasan terhadap loyalitas penggan pada bisnis kuliner. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Memberi informasi mengenai faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan 

terhadap bisnis kuliner, dan dapat digunakan untuk merumuskan strategi 

pemasaran yang tepat. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam ilmu pemasaran terutama 

mengenai pengaruh relationship marketing dan kepuasan terhadap loyalitas 

pelanggan pada bisnis kuliner. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan ini disusun berdasarkan bab 

demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab kedua ini berisi tentang tinjauan teori, penelitian terdahulu, 

hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 
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Pada bab ketiga berisi tentang jenis penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, populasi dan sampel, metode pengumpulan data. 

BAB IV  : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab keempat ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian, dan 

metode analisis data. 

BAB V  : PENUTUP 

Pada bab kelima atau terakhir berisi tentang simpulan, keterbatasan 

penelitian, dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


