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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 

1997, mengakibatkan harga – harga barang dan perekonomian di Indonesia 

menjadi tidak stabil.  Dengan meningkatnya harga barang dan jasa membuat 

masyarakat enggan membeli segala produk dan jasa yang ada. Meskipun 

krisis tersebut telah berlalu lebih dari sepuluh tahun, tetapi inflasi yang telah 

tinggi membuat perekonomian Indonesia tidak seperti dahulu lagi. Lebih 

banyak pertumbuhan kemiskinan. Hal ini berdampak pada penurunan daya 

beli masyarakat. Pelaku sektor ekonomi berusaha bertahan dengan kondisi 

yang terjadi dan berupaya melakukan inovasi – inovasi  agar usaha yang 

mereka jalankan dapat survive serta dapat mengembangkan usahanya  di 

kemudian hari. 

Seiring inflasi yang terjadi di Indonesia, mengakibatkan harga – 

harga barang meningkat tajam. Seperti harga emas yang beberapa bulan 

terakhir meningkat. Meskipun demikian fluktuasi harga emas saat ini dapat 

dikatakan cenderung tidak dapat diprediksi, menyusul goncangnya 

perekonomian dunia karena kebangkrutan perusahaan besar di Amerika 

Serikat. Maka kondisi perekonomian yang semakin sulit ini, membuat 

konsumen lebih berhati – hati dan sensitif dalam membelanjakan uang 

mereka.  Dalam keadaan yang sulit tersebut, hampir semua sektor bisnis 
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terkena dampak dari krisis ekonomi, termasuk diantaranya adalah bisnis 

emas.  Pengusaha emas harus mampu memberikan sesuatu yang mampu 

membuat konsumen tetap loyal kepada mereka.  Tentunya pengusaha emas 

berharap agar jumlah pembeli bertambah banyak dan hal tersebut akan 

tercapai apabila mereka dapat memberikan kepuasan yang lebih besar 

kepada konsumen dibandingkan dengan pesaing yang ada. Maka dari itu 

pelayanan harus diberikan yang terbaik kepada konsumen.  

Kualitas jasa menarik untuk diteliti karena akan berpengaruh erat 

dengan perkembangan bisnis di bidang ini di masa mendatang. Dengan 

kualitas jasa yang bagus, maka sebuah toko mas akan dipercaya konsumen 

dan konsumen akan setia pada toko tersebut. Apabila kualitas jasa sebuah 

toko mas tidak bagus di mata konsumen, maka konsumen akan 

meninggalkan perusahaan dan menjadi konsumen pesaing. Hal ini akan 

menyebabkan penurunan penjualan dan pada gilirannya akan menurunkan 

laba dan bahkan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Maka dari itu, 

pemimpin perusahaan harus berusaha melakukan pengukuran tingkat 

kualitas jasa agar segera mengetahui atribut apa dari suatu produk yang bisa 

membuat pelanggan tidak puas. Mengukur tingkat kepuasan konsumen 

tidaklah semudah mengukur berat badan ataupun tinggi badan seseorang. 

Data yang diperoleh bersifat subjektif, sesuai dengan jawaban responden 

menurut pengalaman mereka setelah mengalami pelayanan jasa toko yang 

bersangkutan. Dengan persaingan yang ketat maka Toko Mas “Kerbau” 

harus lebih memperhatikan kualitas pelayanannya (service quality) yang 



 3

meliputi lima faktor yang berhubungan dengan kualitas jasa, yaitu: bukti 

fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (assurance), dan empati (emphaty). Alasan digunakannya kelima 

dimensi ini sebagai indikator kualitas jasa adalah karena menurut 

Parasuraman dkk. (dalam Tjiptono, 2002: 70) terdapat lima dimensi pokok 

dalam menentukan kualitas jasa, yaitu : bukti fisik (tangibles), keandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati 

(emphaty). Kelima dimensi ini tentunya akan menentukan baik buruknya 

kualitas jasa sebuah perusahaan atau produk. 

Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik maka seorang 

konsumen akan menjadi puas (dapat dilihat dari tanggapannya terhadap 

produk atau jasa yang dirasakan dan ia merasa senang) kemudian akan 

menjadi loyal (frekuensi kunjungan atau pembelian lebih dari dua kali) 

terhadap toko tersebut. Toko Mas “Kerbau” merupakan salah satu toko mas 

yang berada di Jalan Raya No. 201, Weleri. Toko mas ini berdiri pada tahun 

1985 dan didirikan oleh Bapak Hasam Wiyono. Semenjak beliau meninggal 

dunia, usahanya diteruskan oleh putra ke-3 nya yaitu Karuniawan Wiyono. 

Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai kondisi pada Toko Mas 

“Kerbau”: pada hari-hari biasa pengunjung cukup ramai, dalam sehari toko 

mas ini dapat dikunjungi lebih dari 25 pelanggan, dan berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pemilik toko, ternyata omzet 

penjualan relatif stabil dari bulan ke bulan .Selama ini tingkat persaingan 

antara Toko Mas “Kerbau” dengan pesaingnya biasa saja dalam arti tidak 
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ada persaingan tidak sehat yang menjatuhkan citra masing-masing toko, 

tetapi hanya persaingan dalam hal produk dan variasi produk, serta 

persaingan service. Lokasi pada Toko Mas “Kerbau” sangat strategis 

letaknya tepat di depan pasar Weleri , sebelah kiri toko ada Toko Mas 

“Lily”, sebelah kanan toko ada Toko Mas “Sapi”, dengan demikian para 

pembeli dapat melihat atau membandingkan terlebih dahulu barang yang 

akan dibelinya. Jam buka toko dari pukul 08.00  WIB – 17.00 WIB. 

Berdasarkan data yang diperoleh dibawah ini dapat digambarkan 

grafik penjualan selama 5 th terakhir dari Toko Mas “ Kerbau “ sebagai 

berikut: 

Tabel 1 
Data Penjualan 

Toko Mas “Kerbau” Weleri 
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      Berdasarkan pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa ternyata penjualan 

mengalami peningkatan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 yang 

menunjukkan kinerja pada Toko Mas “Kerbau”. Namun pada tahun 2006  

penjualan mengalami penurunan, oleh sebab itu akan menarik untuk meneliti  

apakah penyebab turunnya penjualan adalah kinerja dari kualitas jasa. 

No Tahun Penjualan 
1. 2003 Rp. 666.703.000 ,- 

2. 2004 Rp. 751.883.000 ,- 
3. 2005 Rp. 800.254.000 ,- 

4. 2006 Rp. 785.000.600 ,- 

5. 2007 Rp. 925.337.350 ,- 
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Maka berdasarkan pada uraian tersebut di atas peneliti menjadi tertarik 

untuk melakukan penelitan dengan judul: ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN 

PADA TOKO MAS ”KERBAU” WELERI. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Sedangkan perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: “Bagaimanakah analisis kepuasan konsumen pada Toko Mas 

Kerbau Weleri?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

         Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui analisis 

kepuasan konsumen pada Toko Mas Kerbau Weleri. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

     Dengan mengetahui tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberi 

manfaat sebagai berikut:  

a. Bagi pihak toko mas: 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dan informasi bagi 

pihak toko mas dalam memperbaiki dan meningkatkan kepuasan  

konsumennya. 

b. Bagi peneliti: 

Sebagai bahan masukan dan tambahan wawasan atau pengetahun terutama 

yang berhubungan dengan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. 
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c. Bagi penelitian selanjutnya: 

Penelitian ini sebagai referensi dan tambahan pengetahuan bagi penelitian 

sejenis di masa mendatang. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi 

pustaka, kerangka pikir, hipotesis, dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: obyek penelitian, populasi dan sampel, jenis 

data, teknik pengumpulan data, pengujian validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum responden dan hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran. 
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