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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan bisnis di Indonesia berkembang sangat cepat dari tahun 

ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari menjamurnya para pendiri usaha yang 

bermacam-macam kategori diberbagai wilayah di Indonesia. Karena semakin 

banyaknya pilihan produk yang ada, membuat konsumen lebih berhati-hati dan 

lebih pintar untuk memilih produk yang berkualitas. Hal tersebut menjadi 

tantangan bagi para pendiri bisnis apalagi yang bergerak dibidang kuliner 

untuk selalu berinovasi terhadap produk yang dikembangkanya dan 

menetapkan setrategi yang tepat. Perusahaan harus bisa mempengaruhi 

konsumen dan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya agar terciptanya 

loyalitas pelanggan serta dapat menganalisis konsumen dalam mempersiapkan 

kualitas produk, kualitas pelayanan, kebijakan harga dan lokasiyang dimiliki 

perusahaan, maka dengan begitu perusahaan dapat lebih unggul dari 

pesaingnya. 

 Setiap produk yang ditawarkan perusahaan tentunya mempunyai tujuan 

untuk dapat diminati oleh pelanggannya. Salah satunya yaitu bisnis restoran 

yang sudah mempunyai nama besar dan mempunyai berbagai cabang di 

seluruh Indonesia seperti Warunk Upnormal Kudus, dimana perusahaan yang 

membuat produk dengan menu andalan mereka yaitu Indomie Upnormal. 

Selain itu banyak menu pilihan lain yang secara keseluruhan bertemakan 

upnormal seperti nasi goreng upnormal, roti bakar, nasi wagyu, pisang bakar, 
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alpukat kerok, dessert maniz, susu dan kopi. Keunikan tersebut membuat 

konsumen penasaran dan ingin mencobanya dan datang kembali.Restoran yang 

beralamat di Jl. HM Subchan ZE. No.50, Purwosari, Kota Kudus, selalu ramai 

dikunjungi baik konsumen baru maupun pelanggan yang sudah pernah makan 

disana. Restoran tersebut selalu mengutamakan kualitas produk dan kualitas 

pelayanan serta harga yang bervariasi dengan lokasi yang dapat dijangkau dari 

berbagai daerah di Kudus demi tercapainya loyalitas pelanggan. 

 Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, 

dengan mempertahankan mereka (pelanggan) berarti meningkatkan kinerja 

keuangan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Lovelock 

(2011:338) menyatakan loyalitas ditujukan kepadasuatu perilaku, yang 

ditujukankepada pembelian berulang dan merekomendasikan produk 

perusahaan kepada teman atau mitra. Ketika pelanggan percaya terhadap 

produk tersebut maka pelanggan kemungkinan besar akan loyal dengan apa 

yang mereka percayai termasuk produk yang memberikan rasa puas terhadap 

dirinya. 

 Dalam memberikan rasa puas terhadap pelanggannya, Warunk 

Upnormal Kudus selalu mengutamakan kualitas produknya dengan hidangan 

maupun menu-menu yang diolah menggunakan bahan baku yang berkualitas 

juga. Hal tersebut dilakukan agar loyalitas pelanggan dapat tercapai. Kotler dan 

Amstrong (2014:272) menyatakan kualitas produk merupakan keseluruhan ciri 

dari suatu produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan 

kebutuhan. Konsumen akan merasa puas dan loyal terhadap produk tersebut 
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bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan 

berkualitas. Warunk Upnormal Kudus menawarkan berbagai pilihan menu 

yang khas dari racikan modern upnormal dengan harga yang bervariasi. 

Adapun pilihan menu yang ditawarkan antara lain: 

Tabel 1.1 

Pilihan Menu Khas Upnormal 

No Menu Khas Upnormal Harga 

1 Nasi Gokil Upnormal Rp 18.500 

2 Nasi Tanggal Tua Rp 13.500 

3 Nasi Lenggang Kikil Rp 18.500 

4 Nasi Jengkol Balado Upnormal Rp 20.500 

5 Nasi Wagyu Saos Mushroom Rp 28.500 

6 
Indomie Soto Samin with Daging 

Kambing Muda 
Rp 25.500 

7 Indomie Goreng Sambal Jambal Rp 15.500 

8 Indomie Goreng Tongkol Balado Rp 16.500 

9 Indomie Jengkol Cakrawala Rp 16.500 

10 Black Indomie Goreng Rp 15.500 

Sumber: Warunk Upnormal Kudus, Mei 2019 

 Dari tabel 1.1 dapat dilihat berbagai pilihan menu yang menjadi andalan 

khas ala Upnormal. Meskipun harga yang ditawarkan cukup tinggi, tetapi menu 

yang disajikan mempunyai kualitas yang baik karna terdapat berbagai toping 

yang enak dan bergizi seperti telur, daging pilihan, keju pilihan, serta sayuran 

yang fresh dan pengolahan yang modern. 

 Selain kualitas produk, faktor dalam meningkatkan loyalitas pelanggan 

yaitu kualitas pelayanan yang baik, tanggap, ramah dan cepat. Kotler dan 

Amstrong (2014:152) menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan 

kemampuan suatu jasa untuk melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi 
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keandalan, daya tahan, ketepatan, kemudahan, operasi dan perbaikan serta 

atribut lainnya. Bila suatu jasa telah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dapat 

dikatakan sebagai jasa yang berkualitas baik. Pelayanan yang diberikan 

Warunk Upnormal Kudus pada dasarnya sudah menerapkan 3S (senyum, 

salam, sapa) sebagai wujud penyambutan konsumen yang datang untuk 

menikmati fasilitas yang diberikan oleh Warunk Upnormal tersebut. Selain itu 

konsumen dilayani dengan baik oleh waiters yang siap memberikan arahan 

serta penawaran sesuai dengan keinginan konsumennya. Warunk Upnormal 

Kudus mempunyai kualitas pelayanan yang cukup baik. Fasilitas yang 

ditawarkan cukup lengkap untuk kenyamanan konsumen. Dalam survei yang 

dilakukan terhadap beberapa pelanggan dapat diketetahui berbagai kualitas 

yang diberikan Warunk Upnormal Kudus. Adapun pelayanan dan fasilitas yang 

ditawarkan yaitu: 

Tabel 1.2 

Fasilitas dan Pelayanan Warunk Upnormal Kudus 

No Fasilitas Keterangan 

1 Parkir luas dan aman Ada dan nyaman 

2 Terdapat ruang ber AC Ada dan berfungsi 

3 Terdapat area untuk merokok Ada (kurang sesuai) 

4 Toilet pria dan wanita Ada dan cukup bersih 

5 Waiters yang tanggap Kurang tanggap 

6 
Rata-rata kecepatan waktu tunggu 

penyajian menu 
15 menit 

7 
Karyawan selalu menerapkan 3S 

(senyum, salam, sapa) 
Kurang 

Sumber: Data survei pelanggan, Mei 2019 
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 Dilihat dari tabel 1.2 data survei, dapat  diketahui Warunk Upnormal 

Kudus mempunyai berbagai pelayanan dan kualitas yang baik sehingga mampu 

memberikan kenyaman bagi pelanggannya. Akan tetapi terdapat catatan yang 

harus diperbaiki oleh Warunk Upnormal Kudus seperti waiters yang kurang 

tanggap, waktu tunggu yang kadang sangat lama hingga 1 jam, hingga 

penerapan 3S (senyum, salam, sapa) yang kurang maksimal. 

 Dalam meningkatkan suatu penjualan, tentunya perusahaan tidak hanya 

cukup memberikan kualitas produk serta pelayanan yang baik saja, akan tetapi 

harga juga dapat mempengaruhi pelanggan untuk memenangkan persaingan, 

karna harga merupakan nilai yang ditukarkan konsumen untuk suatu manfaat 

yang dirasakannya. Perusahaan menetapkan harga agar dapat memenuhi 

keberlangsungan hidup perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimum, 

dan kualitas produk. Justru seringkali harga menjadi sesuatu yang sangat 

sensitif bagi sesorang dalam membeli suatu produk. Jika konsumen dirasa 

produk yang dibelinya mempunyai harga lebih murah dengan kualitas yang 

diberikan perusahaan, maka konsumen akan setia dan kembali untuk 

membelinya, dengan begitu tujuan Warunk Upnormal Kudus dalam 

meningkatkan loyalitas pelanggan akan tercapai. 

 Kotler dan Armstrong(2010:314) menyatakan harga adalah sejumlah 

uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang 

ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan 

produk atau jasa tersebut. Menetapkan harga juga tidaklah mudah, karna 

banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan sebelumnya. Jika harga rendah 
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maka permintaan produk yang ditawarkan akan meningkat dan jika harga 

produk tinggi maka permintaan produk akan semakin rendah. Penetapan harga 

yang tepat akan mendapatkan perhatian yang sangat besar di konsumen, hal 

pertama yang harus di lakukan untuk memberikan harga di suatu produk adalah 

apa tujuan dan perbuatan produk yang akan di beri harga tersebut. berikut 

adalah perbandingan harga Warunk Upnormal dengan pesaingnya. 

Tabel 1.3 

Perbandingan Harga Warunk Upnormal Kudus 

Menu 

Harga 

Warunk 

Upnormal 

Caffe 27 Blackstone Genk Caffe Juragane 

Caffe 

Nasi Goreng Rp 28.500 Rp 25.000 Rp 32.000 Rp 30.000 Rp 25.000 

Mie Goreng Rp 16.000 Rp 23.000 Rp 22.000 Rp 30.000 Rp 27.000 

Jus Rp 13.500 Rp  15.000 Rp 15.000 Rp 10.000 Rp 13.000 

Snack RP 32.000 RP 25.000 RP 30.000 RP 25.000 RP 22.000 

Sumber: Data primer, Mei 2019 

 Dari tabel 1.3 merupakan perbandingan harga di Warunk Upnormal 

Kudus dengan pesaingnya. Harga menu yang diambil merupakan menu umum 

yang sering disajikan di Caffe dengan varian harga tertinggi, dimana Warunk 

Upnormal Kudus mempunyai harga yang lebih murah dibandingkan dengan 

pesaingnya. Akan tetapi menu yang ditawarkan tentunya mempunyai kualitas 

yang berbeda seperti mie yang ditawarkan Warunk Upnormal Kudus 

mempunyai harga lebih murah, tetapi bahan dasar pembuatannya 

menggunakan mie instan dari merek Indomie, sementara yang lain 

menggunakan olahan mie dan racikan bumbu dari caffe masing-masing. 

 Dalam meningkatkan loyalitas pelanggan pada Warunk Upnormal 

Kudus, lokasi tentunya menjadi perhatian penting agar keberadaan perusahaan 



7 
 

 

dapat dengan mudah diketahui oleh konsumen. Lupiyoadi (2009:42) 

menyatakan lokasi berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkas 

dan melakukan operasi dan kegiatannya. Lokasi menjadi salah satu penentu 

seseorang datang ke Warunk Upnormal untuk menikmati makanan yang 

dibelinya. Ketika lokasi yang dituju pelanggan jauh dari tempat tinggalnya, 

maka pelanggan lebih memilih tempat yang dekat untuk mengganti tujuan 

utamanya. Lokasi yang strategis dan mudahnya akses kendaraan menuju lokasi 

tersebut, akan memberikan kepuasan tersendiri bagi para konsumen. Semakin 

strategis lokasi dari Warunk Upnormal Kudus, maka akan semakin 

mempermudah para pelanggan untuk mengunjunginya. Sehingga tidak 

menutup kemungkinan para pelanggan akan sering mampir membelanjakan 

uangnya ke usaha tersebut. 

 Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kualitas produk, kualitas 

pelayanan, kebijakan harga dan lokasi terhadap loyalitas pelanggan 

menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan Nurafrida Siregar 

(2017), menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Rumah Makan Kampoeng Deli Medan. 

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ika Kusumasasti (2017), 

menyatakan kualitas produk berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan di DW Coffe. 

 Penelitian yang dilakukan Alfi Ranita Sinaga (2016), menyatakan 

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan KFC 

Metrocity Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ika 
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Kusumasasti (2017), menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan di DW Coffe. 

 Penelitian yang dilakukan Angelia Gabriela Sampelan (2015), 

menyatakan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap 

Loyalitas Konsumen Kawan Baru Mantos. Sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ferry Anggriawan (2017), menyatakan harga berpengaruh 

positif tetapi tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Gusdialdo Sandi, Surya Dharma (2015), 

menyatakan bahwa lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan rumah makan Fuja Kota Padang. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Lina Sari Situmeang (2017), menyatakan lokasi berpengaruh 

positif tetapi tidak signifikan terhadap loyalitas konsumen Rumah Makan 

Istana Hot Plate Medan. 

 Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik memilih judul 

“PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, 

KEBIJAKAN HARGA DAN LOKASI TERHADAP LOYALITAS 

PELANGGAN PADA WARUNK UPNORMAL KUDUS”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Berdasarkan pada latar belakang di atas, mengingat begitu banyaknya 

permasalahan yang harus diatasi, sehingga penelitian dapat berjalan dengan 

baik dan terarah, maka perlu untuk membuat ruang lingkup permasalahan pada 

penulisan penelitian ini, yaitu : 
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1. Variabel yang diteliti meliputi variabel kualitas produk, kualitas 

pelayanan, kebijakan harga dan lokasi terhadap loyalitas pelanggan pada 

Warunk Upnormal Kudus. 

2. Obyek pada penelitian ini yaitu pada Warunk Upnormal Kudus 

3. Responden yang diteliti yaitu pelanggan Warunk Upnormal Kudus yang 

sudah membeli minimal 2 kali. 

4. Jangka waktu penelitian selama 4 bulan. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Dalam upaya meningkatkan loyalitas pelanggan Warunk Upnormal 

Kudusharus mengoptimalkan kualitas produk yang tidak hanya mengandalkan 

dari bahan baku mie instan saja, kualitas pelayanan yang dapat dihandalkan 

seperti konsumen yang tidak menunggu lama pada pemesanan menu, harga 

yang ditawarkan terjangkau dan lokasi yang dapat dijangkau oleh konsumen. 

Berdasarkan studi pendahuluan, terdapat beberapa masalah dalam kaitannya 

dengan kualitas produk, kualitas pelayanan, kebijakan harga dan lokasi yang 

dapat menurunkan loyalitas pelanggan. Permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bahan pembuatan menu andalan Warunk Upnormal seperti mie 

upnormal tidak dibuat dari bahan olahan sendiri yang masih fresh, akan 

tetapi dari kombinasi mie instan biasa. 

2. Dari hasil survei peneliti sebanyak tiga kali kualitas pelayanan yang 

diberikan  kurang maksimal seperti makanan yang datangnya lama, 
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antrian pembayaran yang panjang, dan sering terjadi salah antar makanan 

yang dipesan sehingga membuat konsumen merasa kecewa. 

3. Menu dengan harga yang ditawarkan tergolong mahal jika dibandingkan 

dengan menu dari pesaingnya sesuai dengan tabel 1.3. 

4.  Lokasi keberadaan Warunk Upnormal Kudus sudah cukup strategis, 

akan tetapi hal tersebut hanya berlaku bagi masyarakat kudus bagian 

barat, dan menjadi kurang terjangkau bagi masyrakat kudus timur 

maupun dari arah utara. 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 

pada Warunk Upnormal di Kudus? 

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan pada Warunk Upnormal di Kudus? 

3. Apakah kebijakan harga berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 

pada Warunk Upnormal di Kudus? 

4. Apakah lokasi berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada 

Warunk Upnormal di Kudus? 

5. Apakah kualitas produk, kualitas pelayanan, kebijakan harga dan lokasi 

berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada Warunk Upnormal 

di Kudus secara berganda? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi 

yang tepat untuk menganalisis data. Secara khusus penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Menguji pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada 

Warunk Upnormal di Kudus. 

2. Menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada 

Warunk Upnormal di Kudus. 

3. Menguji pengaruh kebijakan harga terhadap loyalitas pelanggan pada 

Warunk Upnormal di Kudus. 

4. Menguji pengaruh lokasi terhadap loyalitas pelanggan pada Warunk 

Upnormal di Kudus. 

5. Menguji pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, kebijakan harga 

dan lokasi terhadap loyalitas pelanggan pada Warunk Upnormal di 

Kudus secara berganda. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharakan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi peneliti, menambah ilmu dan pengetahuan serta informasi baik itu 

teoritis dan empiris tentangkualitas produk, kualitas pelayanan, 
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kebijakan harga dan lokasi terhadap loyalitas pelanggan yang 

digunakan dalam penulisan penelitian ini. 

b. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan pedoman dan referensi untuk 

penelitian dimasa mendatang pada bidang yang sama. 

c. Bagi perusahaan, dapat memberikan saran dan masukan yang 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan aktivitas-aktivitas 

dibidang pemasaran yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, 

kebijakan harga dan lokasi terhadap loyalitas pelanggan pada Warunk 

Upnormal di Kudus. 

d. Bagi pelanggan Warunk Upnormal Kudus, dapat menjadi acuan 

mengenai bagaimana variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, 

kebijakan harga dan lokasi terhadap loyalitas pelanggan ketika 

diterapkan pada Warunk Upnormal Kudus.  


