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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini bisnis dalam bidang jasa semakin berkembang, itu terlihat dari 

bertambahnya jumlah bisnis jasa seperti contohnya penginapan atau indekos, 

restoran atau cafe, biro perjalanan wisata atau tiket, jasa pengantaran barang atau 

ekspedisi, dan masih banyak lagi. Semakin ketatnya persaingan bisnis jasa, maka 

para pemeran usaha diwajibkan untuk saling berkompetisi dalam memenuhi 

kebutuhan para pelanggannya sekaligus memberikan kepuasan kepada 

pelanggannya karena tujuan dari suatu bisnis yaitu untuk menciptakan pelayanan 

yang terbaik dan mampu memberikan perasaan puas bagi para pelanggannya, 

sehingga para pelanggan mampu mempertahankan diri mereka untuk setia pada 

produk atau jasa yang kita berikan. 

Ada 5 dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman et al.(1988) yaitu 

Tangible, meliputi tampilan fisik, seperti gedung dan ruangan front office, 

tersedianya lahan parkir, kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruangan, 

kelengkapan peralatan komunikasi, dan penampilan karyawan. Reliability, yaitu 

kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang 

ditawarkan. Responsiveness, yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam 

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. 

Assurance, kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, 

perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam 
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memberikan informasi. Emphaty, perhatian secara individual yang diberikan 

perusahaan kepada pelanggan, seperti kemudahan untuk menghubungi 

perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. 

Dalam bisnis jasa, sikap dan pelayanan contact personal merupakan aspek yang 

sangat penting dan menentukan kualitas jasa yang dihasilkan (Tjiptono, 2001:57). 

Maka dari itu perusahaan harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk para 

pelanggan mereka. Selain memberikan pelayanan yang baik perusahaan harus 

mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan agar pelanggan tidak melakukan 

perpindahan ke produk atau jasa yang lain. 

Menurut Kotler Keller (2009 : 138), kepuasan (satisfaction) adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya 

terhadap kinerja (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Jika sesuatu yang 

diterima oleh pelanggan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan maka 

pelanggan akan merasa senang. Dari perasaan senang tersebut dapat terlihat jika 

pelanggan merasa puas. Pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan dari jasa 

yang kita berikan maka pelanggan akan mengulang pembelian dan 

merekomendasikan kepada teman dan keluarganya.  

Kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting dalam 

keberhasilan suatu bisnis dan merupakan parameter untuk mengukur apakah 

bisnis dapat berkelanjutan atau tidak. Pelanggan yang sangat puas biasanya tetap 

setia untuk waktu yang lebih lama, membeli lagi ketika perusahaan 

memperkenalkan produk baru dan memperbaharui produk lama, membicarakan 

hal-hal baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain, tidak terlalu 
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memperhatikan merek pesaing dan tidak terlalu sensitif terhadap harga, 

menawarkan ide produk atau jasa kepada perusahaan, dan biaya pelayanannya 

lebih murah dibandingkan pelanggan baru karena transaksi menjadi hal rutin 

(Kotler Keller,2009:140). 

Kepuasan pelanggan muncul dari seberapa besar kinerja perusahaan untuk 

membuat pelanggan merasa puas sehingga meminimalkan keluhan pelanggan. 

Semakin sedikit keluhan pelanggan terhadap perusahaan tersebut maka akan 

semakin baik citra perusahaan dimata pelanggannya. Dari kualitas pelayanan yang 

baik dan perasaan puas pelanggan, maka pelanggan akan mengulang pembelian 

dalam jangka waktu yang panjang. Dalam membangun loyalitas pelanggan, 

perusahaan harus mampu memberikan kepuasan produk atau pelayanan yang baik 

kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan kunci untuk menciptakan 

loyalitas pelanggan. Menurut Tjiptono (2000 : 110) loyalitas konsumen adalah 

komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat 

yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang. 

Salah satu tuntutan yang harus dihadapi para pengusaha di dunia industri 

jasa saat ini yaitu mereka harus menciptakan sistem pelayanan yang ramah dan 

tanggap terhadap keinginan pelanggan. Hal tersebut dianggap sangat penting 

karena karyawan yang memberikan pelayanan secara ramah pada pelanggan akan 

menciptakan kepercayaan dan kepuasan pelanggan restoran sehingga 

menimbulkan loyalitas. Loyalitas pelanggan dapat dilihat dari kembalinya 

pelanggan ke perusahaan atau pembelian ulang untuk sebuah produk. 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/03/pengertian-loyalitas-konsumen.html
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Dari banyaknya bisnis jasa yang ada, bisnis jasa kuliner menjadi yang 

paling populer, karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan yang 

penting di kehidupan manusia selain sandang dan papan. Terutama di kota 

Semarang semakin banyak bermunculan cafe atau restoran baru dengan 

konsepnya masing-masing. Bisnis kuliner merupakan bisnis yang saat ini sedang 

berkembang mulai dari kuliner kaki lima hingga restoran yang mewah. Di kota 

Semarang contohnya banyak sekali cafe-cafe dengan konsep yang berbeda seperti 

cafe delivery order yaitu cafe yang hanya menerima orderan  dengan pesan antar 

contohnya PHD (Pizza Hut Delivery), konsep street cafe yaitu cafe dengan 

konsep minimalis seperti Peacock Caffee, Coffeenary, restoran dengan makanan 

siap saji seperti Recheese Factory, MCD, KFC, hingga restoran berbintang yang 

menyediakan pelayanan terbaik dari mereka seperti Nestcology Gastronomy, 

Eden, Mutiara Resto, dan masih banyak lagi. Para pengusaha pada bisnis kuliner 

ini harus berfikir kreatif dan terus berinovasi untuk memunculkan suatu hal yang 

baru dalam proses persaingannya. Karena dengan adanya sesuatu hal yang unik 

akan membuat para pelanggan merasa penasaran dan senang dengan pengalaman 

baru yang mereka rasakan. 

Peneliti memilih salah satu restoran di kota Semarang sebagai obyek 

penelitian yaitu restoran Metduck. Restoran Metduck berlokasi di Mall Paragon 

lantai dasar nomor 17A dan telah dibuka sejak Febuari 2016 dengan segment 

pasar menengah keatas. Metduck merupakan restoran berkonsep unik dan modern 

dengan menyajikan menu andalan ala western. Metduck merupakan satu-satunya 

restoran yang berada di Paragon mall dengan konsep yang unik yaitu brunch and 
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dinner. Dengan konsepnya tersebut Metduck mampu membuat suasana didalam 

restoran menjadi nyaman saat pelanggan menikmati makan pagi dan makan siang 

dengan pilihan menu makanan yang sesuai. Menu yang dapat dipesan saat makan 

pagi yaitu pancake, waffle, dan berbagai macam variasi egg benedict. Selain itu 

alunan musik yang diputar juga sesuai dengan suasana makan pagi dan siang 

pelanggan. Metduck juga mampu mengubah restorannya menjadi romantis saat 

malam hari dan sangat cocok untuk pelanggan menikmati makan malam mereka. 

Suasana yang romantis di restoran Metduck dikarenakan adanya lilin disetiap 

meja dan disetiap sudut ruangan di restoran Metduck, selain itu juga alunan musik 

yang terdengar sangat mendukung untuk terciptanya suasana yang romantis. 

Untuk setiap hari Sabtu malam Metduck memberikan fasilitas live music bagi para 

pelanggannya. 

Metduck memiliki desain interior yang unik yaitu terdapat beberapa 

komponen yang berhubungan dengan bebek yang menjadi maskot restoran 

tersebut seperti kaki meja yang dibentuk menyerupai kaki bebek, tulisan logo 

restoran yang dibentuk dengan unsur bulu-bulu bebek, dinding restoran dibentuk 

menyerupai egg tray atau tempat telor bebek dan lukisan bebek yang menjadi 

pusat di restoran. 

Metduck memberikan pelayanan mulai dari pelanggan datang hingga 

pelanggan pergi dari restoran. Saat pelanggan datang greeter menyapa dan 

mencarikan tempat duduk untuk pelanggan kemudian waiter memberikan 

compliment mineral water saat pelanggan sampai ditempat duduk mereka dan 

memberikan menu serta memesankan makanan dan minuman pelanggan lalu 
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mengantarkan makanan dan minuman ke meja pelanggan sesuai dengan pesanan 

pelanggan. Restoran Metduck terus berusaha untuk meningkatkan kualitas 

pelayanannya kepada pelanggan. Selain pelayanannya, restoran Metduck 

menyediakan menu ala western food yang memberikan varian menu makanan dan 

minuman yang beragam. Untuk breakfast and brunch, Metduck menyediakan 

berbagai set menu egg benedict dengan pilihan minuman kopi, teh, fresh fruit 

juice dan smoothies. Untuk menu dinner tersedia berbagai macam pilihan steak 

dan rice bowl. Sedangkan diatas jam sepuluh malam berbagai macam snack dan 

pizza dapat dipesan dengan berbagai macam pilihan beer dan minuman beralkohol 

(cocktails). 

Agar pelanggan merasa puas maka pemeran usaha perlu memperhatikan 

tingkat kualitas dari pelayanan yang diberikan. Parasuraman et al.(1988) membagi 

kualitas pelayanan menjadi lima dimensi pokok yang terdiri dari: Reliability 

(Kandalan), Responsiveness (Ketanggapan), Assurance (Jaminan),. Emphaty, serta 

Tangibles (Berwujud nyata). Kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen 

merupakan kunci keberhasilan usaha dan memiliki hubungan dengan loyalitas 

konsumen. Kualitas yang baik dan konsumen yang merasa puas akan memberikan 

dorongan kepada konsumen untuk menjalin hubungan yang kuat dengan 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian tentang 

: “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN 

PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DI RESTORAN 

METDUCK PARAGON MALL SEMARANG” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas, maka rumusan 

masalah yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan di Restoran Metduck Paragon Mall Semarang? 

2. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan di Restoran Metduck Paragon Mall Semarang? 

3. Apakah kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan di Restoran Metduck 

Paragon Mall Semarang? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian (sesuai rumusan masalah) 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan Restoran Metduck Paragon Mall Semarang. 

2. Mengetahui tentang pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan Restoran Metduck Paragon Mall Semarang. 

3. Mengetahui tentang pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Restoran Metduck Paragon 

Mall Semarang. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat  penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak: 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan baru bagi peneliti 

tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

untuk meningkatkan loyalitas pelanggan di Restoran Metduck 

Paragon Mall Semarang. 

2. Bagi peneliti lain 

Bagi peneliti lain semoga dapat menjadi reverensi untuk penelitian 

yang berikutnya, memperkaya ilmu pengetahuan, dan menindak 

lanjuti penelitian yang sudah ada. 

  


