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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Di zaman yang berkembang seperti saat ini, kompetisi yang tajam di semua faktor 

bisnis tidak dapat dihindari, baik dari sektor industri manufaktur maupun jasa. Dalam 

lingkungan bisnis dengan tingkat persaingan yang semakin kompetitif, setiap perusahaan 

dituntut untuk dapat mempertahankan pelanggan mereka. Dalam hal ini, perusahaan 

dituntut untuk selalu kreatif dan berinovasi untuk dapat bertahan, sehingga dalam 

mengembangkan sebuah produk, produsen harus menentukan mutu yang harus dapat 

menempatkan posisi produk tersebut di pasar. Mutu yang ditawarkan diharapkan lebih 

unggul atau memiliki value yang lebih dari produk pesaing. Dengan demikian produk 

tersebut tetap selalu memiliki daya tarik bagi pelanggan. 

Memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah inti dari pemasaran, 

sasaran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan 

laba. Kotler (2012:36) menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil 

suatu produk dan harapan-harapannya, jika kinerja berada di bawah harapan, pelanggan 

tidak puas. Hal ini dapat membawa dampak negatif bagi perusahaan yaitu dapat 

menurunkan jumlah pelanggan dan menyebabkan pelanggan tidak tertarik lagi 

menggunakan jasa perusahaan sehingga akan menurunkan laba perusahaan. Dalam 

ekonomi yang sangat kompetitif, dengan semakin banyaknya pembeli rasional yang 

dihadapkan dengan segudang pilihan, perusahaan hanya dapat meraih kemenangan 
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dengan melakukan proses penghantaran nilai yang bagus serta memilih, menyediakan 

dan mengkomunikasikan nilai yang unggul dengan sebaik-baiknya. 

Selain kepuasan pelanggan, perusahaan juga perlu menjaga loyalitas karena 

dengan menjaga loyalitas tersebut berarti perusahaan telah melakukan salah satu usaha 

penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Loyalitas 

menggambarkan persentase dari orang yang pernah membeli dalam jangka waktu 

tertentu dan melakukan pembelian ulang sejak pembeliannya yang pertama (Situmorang, 

2009:138). Bagi perusahaan dalam jangka panjang lebih menguntungkan 

mempertahankan pelanggan lama (pelanggan yang loyal) dibandingkan terus-menerus 

menarik dan menumbuhkan pelanggan baru karena semakin mahalnya biaya perolehan 

pelanggan baru dalam persaingan yang semakin ketat. Pelanggan yang memiliki loyalitas 

kepada perusahaan cenderung melakukan transaksi berulang dan mencari apa yang 

dibutuhkannya kepada perusahaan tersebut. Loyalitas secara umum dapat diartikan 

kesetiaan seseorang atas suatu produk, baik barang maupun jasa tertentu. Loyalitas 

pelanggan merupakan manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan konsumen dalam 

menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, serta 

untuk tetap menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah 

harga. Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya 

(Dharmesta & Irawan, 2009:241). Hal ini harus dipahami dengan perusahaan agar 

produknya dapat terus diterima oleh masyarakat, apapun bidang bisnis yang digeluti 

perusahaan, baik produk atau jasa restoran, semakin bertambahnya jumlah restoran jenis 
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rumah makan cabe membuat persaingan di bisnis restoran semakin ketat. Maka setiap 

rumah makan harus menyajikan jenis makanan yang berkualitas, serta pelayanan yang 

maksimal untuk menarik konsumen, selain itu juga kebersaingan harga juga 

diperhatikan, karena konsumen akan selalu membandingkan harga dengan rumah makan 

atau restoran sejenis. Harga yang sesuai dengan ekspektasi konsumen akan dengan 

sendirinya memunculkan kepuasan pada pelanggan. Pelanggan yang puas, pada akhirnya 

akan selalu memilih produk tersebut, sehingga pada akhirnya kan memunculkan 

kesetiaan atau loyalitas dengan sendirinya.  

Selain harga, dalam usaha memenangkan persaingan bisnis bidang jasa yang sangat 

berkembang pesat saat ini, kualitas produk bukan lagi menjadi aspek yang dapat 

dibanggakan, karena setiap pelakuk bisnis pasti dapat membuat produk dengan kualitas 

yang sama maupun yang lebih tinggi. Kualitas sudah merupakan standart yang dengan 

mudah dan cepat dapat dimiliki oleh setiap pelaku bisnis. Kotler dan Armstrong 

(2012:283) mengemukakan bahwa kualitas suatu produk juga akan mempengaruhi 

loyalitas pelanggan, kualitas produk dapat memberikan dorongan kepada pelanggan 

untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang 

ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan 

serta kebutuhan pelanggan, dengan demikian perusahaan dapat memberikan produk yang 

berkualitas dengan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan 

meminimalkan atau meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan. 

Pada gilirannya produk yang berkualitas dapat menciptakan kesetiaan atau loyal kepada 

perusahaan. 
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Selain kedua faktor di atas, dalam meraih kepuasan dan loyalitas pelanggan, 

perusahaan perlu meningkatkan kualitas pelayanan untuk mengembangkan loyalitas 

pelanggannya, karena pelayanan yang berkualitas rendah akan menanggung resiko 

pelanggan tidak setia atau loyal. Jika pelayanan yang berkualitas diperhatikan, maka 

loyalitas pelanggan akan lebih mudah diperoleh. 

Ada perbedaan penelitian (gap research) pada penelitian yang dilakukan oleh 

Dipesh Karki & Apil Panthi (2018) dimana hasil penelitian menunjukkan harga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, sedangkan Shary 

Shartykarini (2016) hasil penelitian menunjukkan harga berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian oleh Shyartikarini (2016) 

menyatakan bahwa harga berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pengunjung. 

Berbeda dengan penelitian oleh Pangaila, dkk (2018) bahwa harga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.  

Penelitian Anggraeni (2016) menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Bertolak belakang dari penelitian 

sebelumnya, penelitian oleh Putra, dkk (2014) bahwa kualitas produk memiliki pengaruh 

yang positif tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dewi Kurniawati (2014) hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas produk terbukti memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan Inka Janita Sembiring, 

Suharyono., dkk (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas produk 

terbukti memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Ayam geprek merupakan suatu hidangan sederhana yang memilki banyak 

penggemar baik dari kalangan anak anak, dewasa, maupun orang tua. Disebut hidangan 
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sederhana karena bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan difangan ini cukup 

mudah ditemui di dapur. Yaitu ayam yang digoreng krispi dengan tepung, lalu digeprek 

dengan bumbu rahasia sang pemilik usaha, yang umunya adalah bawang putih, cabai 

rawit setan, dan garam. Namun dibalik kesederhanaan sajian ini, banyak digandrungi 

para pecinta pedas karena level pedasnya yang dapat disesuaikan dengan selera penikmat  

dan dengan harga yang cukup terjangkau juga merupakan satu faktor larisnya makanan 

ini di kalangan masyarakat. Rumah makan ayam Geprek Fresh Kudus merupakan satu 

rumah makan yang menyediakan menu ayam geprek. Dengan melihat pangsa pasar yang 

memang sedang besar-besarnya, Geprek Fresh menjadi salah satu rumah makan yang 

banyak digemari pelanggannya. Namun, banyaknya pesaing bisnis usaha serupa 

membuat beberapa pelanggan ingin mencoba sajian di rumah makan geprek sejenisnya. 

Untuk menyikapi hal ini, rumah makan ayam Geprek Fresh memerlukan strategi 

pemasaran untuk tetap mendapatkan kepuasan dan loyalitas pelanggannya. Kasus dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dirangkum dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1. 

Hasil Observasi Pelanggan Rumah Makan Ayam Geprek di Kudus 

 

No. Permasalahan 

Rumah Makan Ayam Geprek Di Kudus 

Geprek 
Bensu 

Ayam 
Geprek 
Menara 

Ayam 
Geprek 

Mbak Lilis 

Ayam 
Geprek 

Fresh Kudus 
1 Pelayanan  Pelayanan 

cepat, 
karyawan 
memakai 
seragam, 
tempat 
nyaman . 

Pelayanan 
lumayan 
cepat, tempat 
kurang 
nyaman, tidak 
ada toilet, 
tempat 
lumayan 
bersih, 
karyawan 
tidak 
memakai 
sragam . 

Pelayanan 
cepat, 
karyawan 
memakai 
seragam. 

Pelayanan 
lama.  
Tempat 
kurang 
nyaman 
(panas), 
karyawan 
tidak 
memakai 
seragam . 
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2 Kualitas 
Masakan 

Rasa lebih 
enak 
dibanding 
Geprek Fresh 
dan sesuai 
dengan harga, 
ayam lebih 
besar 
dibanding 
Geprek Fresh, 
Peratan lebih 
lengkap dan 
kelihatan 
lebih steril 
(cendok & 
garpu 
dibungkus 
tisu). Es teh 
menggunakai 
gelas standart  
Penyajian 
menggunakan 
piring rotan 
dilapisi lamir 

rasa standart, 
ayam lebih 
kecil, nasi 
bisa ambil 
sendiri tapi 
kualitas nasi 
kurang bagus, 
bisa request 
level cabe 
sesuai selera. 
Es teh 
menggunakan 
gelas jumbo 

Rasa standart, 
ayam kecil, 
nasi tidak bisa 
ambil sendiri 
tapi kualitas 
nasi lumayan 
bagus, bisa 
memilih level 
cabe sesuai 
selera, es teh 
menggunakn 
gelas jumbo 

Ayam 
lumayan 
besar, nasi 
bisa ambil 
sendiri dan 
kualitas nasi 
lumayan 
bagus, bisa 
memilih level 
cabe sesuai 
selera, 
peralatan 
kurang steril ( 
cendok & 
garpu), es teh 
menggunakan 
gelas jumbo, 
penyajian 
menggunakan 
piring rotan 
dilapisi 
slamir. 

3 Kebersihan Tempat 

bersih  dan 

menyediakan, 

toilet 

Peralatan 

kurang steril 

(cendok & 

garpu)  

penyajian  

 

menggunakan 

piring rotan 

dilapisi 

slamir 

Peratan 

lumayan 

steril (sendok 

dan garpu), 

penyajian  

 

menggunakan 

piring 

titanium 

berwarna, 

tempat 

lumayan 

nyaman tidak 

menyediakan 

toilet,  tempat 

bersih 

Tidak 

menyediakan 

toilet, tempat 

kurang bersih 

4 Harga   Geprek 

Bensu (Rp 

12.000) 

 Geprek 
Bensu Keju 

(Rp 

17.000) 

 Geprek 
Bensu 

Harga yang 

ditawarkan 

10 ribu rupiah 

( ayam  nasi, 

es teh) lebih 

murah dari 

fresh 

Paket ayam 

geprek 10rb ( 

ayam, nasi, es 

teh) 

Harga yang 

ditawarkan 

11ribu (ayam, 

nasi, es teh). 

Menu yang 

ditawarkan 

dengan paket 

murah, 

membuat 
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Leleh (Rp 

22.000) 

 Geprek 

Bensu 

Telur Asin 

(Rp 

17.000) 

pelanggan 

puas dan 

loyal 

terhadap 

Rumah akan 

Geprek Fresh 

Kudus 

Sumber: Geprek Bensu, Rumah Makan Ayam Geprek Mbak Lilis, Rumah Makan Ayam 

Geprek Menara, Rumah Makan Ayam Geprek Fresh Kudus (2019). 

Berdasarkan hasil pada tabel 1.1 terdapat perbedaan pendapat pelanggan dari 

keempat rumah makan geprek di Kudus. Pelayanan pada Rumah Makan Geprek Kudus 

merupakan yang terlama dibandingkan dengan tiga rumah makan lainnya dengan 

pelayanan yang cepat. Kualitas rasa dari keempat rumah makan geprek menurut pendapat 

pelanggan cukup baik, dari rasa dan penampilan. Kebersihan dari rumah makan geprek 

Menara merupakan yang paling buruk dari tiga rumah makan yang lain dan terdapat 

rumah makan yang tidak menyediakan toilet. Harga yang ditawarkan oleh keempat 

rumah makan geprek terjangkau sesuai dengan kualitas masakan yang disajikan. 

Tabel 1.2 

Data Pengunjung Rumah Makan Geprek Fresh Kudus 

No.  Bulan Jumlah Pengunjung 

1 Desember 438 

2 Januari  507 

3 Februari 386 

4 Maret 375 

5 April 422 

6 Mei 279 

 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat fluktuasi jumlah 

pengunjung Rumah Makan Geprek Fresh Kudus. Pada bulan Desember jumlah 
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pengunjung berjumlah 438 dan terjadi peningkatan pada bulan Januari yaitu berjumlah 

507 pengunjung. Namun terjadi penurunan pengunjung pada bulan Februari yaitu 

sebanyak 386. Penurunan terjadi kembali pada bulan Maret yaitu sebesar 375. Kenaikan 

kembali terjadi pada bulan April yaitu sebesar 422 pengunjung. Kemudian pada bulan 

Mei mengalami penurunan kembali dengan jumlah sebanyak 279 pengunjung. 

Berdasarkan uraian permasalahan dan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian pentingnya faktor kualitas produk, harga dan layanan yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan maka perlu dilakukan 

penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelanggan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk menguji pengaruh yang terjadi 

antar variabel dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan 

Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Serta Implikasinya Pada Loyalitas 

Pelanggan (Studi Kasus Pada Rumah Makan Ayam Geprek Fresh Di Kudus )” 

 

1.2 Ruang Lingkup  

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian adalah berikut ini : 

a. Obyek dari penelitian ini adalah rumah makan ayam Geprek Fresh Kudus. 

b. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Variabel endogen adalah kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 

2) Variabel eksogen adalah kualitas produk, harga dan layanan. 

c. Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan rumah makan ayam Geprek Fresh 

di Kudus. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Banyaknya pesaing bisnis usaha serupa dengan Rumah Makan Geprek Fresh 

Kudus membuat beberapa pelanggan ingin mencoba sajian di rumah makan geprek 

sejenisnya. Fenomena yang terjadi adalah kualitas rasa Rumah Makan Geprek Fresh 

Kudus menurut pendapat pelanggan cukup baik, dari rasa dan penampilan. Selain itu, 

harga yang ditawarkan oleh Rumah Makan Geprek Fresh Kudus terjangkau sesuai 

dengan kualitas masakan yang disajikan. Terdapat beberapa kekurangan lain diantaranya 

adalah kebersihan dari Rumah Makan Geprek Fresh Kudus dinilai buruk dan tidak 

menyediakan toilet. Kemudian, pelayanan pada Rumah Makan Geprek Fresh Kudus 

merupakan yang terlama dibandingkan dengan tiga rumah makan lain. Kemudian, pada 

Rumah Makan Ayam Geprek Fresh Kudus jumlah pengunjung yang datang selama enam 

bulan terakhir mengalami penurunan drastis pada bulan Mei, penurunan ini disebabkan 

karena proses pelayanan yang lama dan suasana rumah makan yang kurang nyaman 

karena panas. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakpuasan pelanggan yang 

nantinya akan berdampak pada hilangnya loyalitas pelanggan. 

Untuk menyikapi hal ini, rumah makan ayam Geprek Fresh memerlukan strategi 

pemasaran untuk tetap mendapatkan kepuasan dan loyalitas pelanggannya. Berdasarkan 

latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah : 

3.1. Apakah kualitas produk memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

Rumah Makan Ayam Geprek Fresh di Kudus? 

3.2. Apakah harga memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan Rumah 

Makan Ayam Geprek Fresh di Kudus? 
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3.3. Apakah layanan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan Rumah 

Makan Ayam Geprek Fresh di Kudus? 

3.4. Apakah kualitas produk memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 

Rumah Makan Ayam Geprek Fresh di Kudus? 

3.5. Apakah harga memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Rumah 

Makan Ayam Geprek Fresh di Kudus? 

3.6. Apakah layanan memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Rumah 

Makan Ayam Geprek Fresh di Kudus? 

3.7. Apakah kepuasan memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Rumah 

Makan Ayam Geprek Fresh di Kudus? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak 

dicapai adalah sebagai berikut : 

4.1. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan Rumah 

Makan Ayam Geprek Fresh di Kudus. 

4.2. Menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan Rumah Makan Ayam 

Geprek Fresh di Kudus. 

4.3. Menganalisis pengaruh layanan terhadap kepuasan pelanggan Rumah Makan 

Ayam Geprek Fresh di Kudus. 

4.4. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan Rumah 

Makan Ayam Geprek Fresh di Kudus. 
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4.5. Menganalisis pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan Rumah Makan Ayam 

Geprek Fresh di Kudus. 

4.6. Menganalisis pengaruh layanan terhadap loyalitas pelanggan Rumah Makan Ayam 

Geprek Fresh di Kudus?. 

4.7. Menganalisis pengaruh kepuasan memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Rumah Makan Ayam Geprek Fresh di Kudus? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

a. Bagi Akademis  

Peneletian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai kualitas produk, 

harga, dan layanan serta pengaruhnya terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan.  

b. Bagi Peneliti. 

Penelitian ini sebagai salah satu wahana latihan pengembangan kemampuan dan 

penerapan teori yang diperoleh dalam perkuliahan. 

c. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam memperhatikan faktor kualitas 

produk, harga, dan layanan untuk medapatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan di 

tengah maraknya persaingan usaha sejenis.   

 

 


