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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini masyarakat Kota Gresik cenderung mengkonsumsi makanan dan 

hiburan di luar rumah. Hal ini disebabkan oleh semakin terbatasnya waktu dan 

mengolah makanan sendiri. Di sisi lain, apabila ditinjau dari sisi konsumen, dapat 

dilihat bahwa terjadi perubahan perilaku masyarakat Gresik dalam mengkonsumsi 

makanan dan minuman khususnya di restoran. Hal ini membuat perkembangan di 

bidang bisnis kuliner sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut 

ditandai dengan menjamurnya bisnis kuliner mulai dari skala kecil yaitu warung, 

sedangkan bisnis kuliner skala menengah yaitu rumah makan, depot, dan cafe, 

serta bisnis kuliner dengan skala besar yaitu restoran di hotel berbintang.  

Bisnis kuliner dengan berbagai jenis makanan yang ditawarkan pun sangat 

bervariasi yang ada di Gresik, yaitu sekitar 146 restoran yang sudah terdaftar 

dalam situs resmi pemerintah Kabupaten Gresik (www.gresikkab.go.id) antara 

lain rumah makan cepat saji, rumah makan keluarga, rumah makan formal berupa 

restoran di hotel berbintang, bakery house¸ cafe, ice cream cafe, kampung steak 

dan pizza, coffee shop, restoran yang menyajikan makanan dengan menu 

internasional seperti makanan Jepang dan Korea. Dengan adanya trend bahwa 

perilaku makan dan minum di restoran bukan lagi sekedar untuk memenuhi 

kebutuhan akan rasa lapar saja, tetapi menjadi gaya hidup tersendiri. Selain itu, 

mengkonsumsi makanan dan minuman di restoran dan cafe tidak hanya untuk 

menghilangkan rasa lapar dan haus saja tetapi untuk berkumpul dengan keluarga 

ataupun teman, bahkan bertemu dengan partner bisnis.  

Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik merupakan salah satu 

legenda kuliner di Kota Gresik, karena bebeknya cukup terkenal bagi masyarakat 

Gresik dan sekitarnya. Warung makan ini menawarkan menu dan memiliki ciri 

khas yang menjadi produk andalannya yaitu menu bebek lepas tulang. Sajian 

bebek memiliki enam menu ada bebek lepas tulang, tulangan, kerangka, bebek 

bakar kecap, bebek wek goreng, dan bebek bakar merah, sehingga dengan adanya 

menu-menu tersebut banyak menarik minat konsumen untuk mencoba, dan 

mengkonsumsi menu-menu tersebut. 
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Permasalahan yang ada di Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik 

yaitu kualitas pelayanan (tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan 

empathy) yang diberikan kepada konsumen. Warung Bebek Lepas Tulang Cak 

Selem Gresik yang setiap hari buka pada pukul 09:00 WIB – 21:30 WIB. 

Sehingga antrian konsumen pada saat jam makan siang akan terjadi penumpukan 

pesanan, kurang telitinya karyawan dalam memproses pesanan dari konsumen, 

dan dilihat dari segi konsumen yang membeli di jam makan siang kebanyakan 

pegawai karena di Kota Gresik ini merupakan Kota Industri, maka kualitas 

pelayanan perlu ditingkatkan agar konsumen tetap loyal terhadap Warung Bebek 

Lepas Tulang Cak Selem Gresik.  

Dalam meningkatkan loyalitas konsumen pada Warung Bebek Lepas Tulang 

Cak Selem Gresik, maka perlu memperhatikan kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas konsumen. Konsumen yang loyal akan menguntungkan Warung Bebek 

Lepas Tulang Cak Selem Gresik, selain itu konsumen yang loyal akan berusaha 

untuk menarik, dan memberi saran kepada konsumen lain untuk menjadi 

konsumen pada Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik. 

Menurut Nugroho (2005) loyalitas konsumen didefinisikan sebagai suatu 

ukuran kesetiaan dari pelanggan dalam menggunakan suatu merek produk atau 

merek jasa pada kurun waktu tertentu pada situasi dimana banyak pilihan produk 

ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya dan pelanggan memiliki 

kemampuan mendapatkannya. 

Berdasarkan beberapa definisi loyalitas konsumen diatas dapat disimpulkan 

bahwa loyalitas konsumen adalah kesetiaan konsumen yang dipresentasikan 

dalam pembelian yang konsisten terhadap produk atau jasa sepanjang waktu dan 

ada sikap yang baik untuk merekomendasikan orang lain untuk membeli produk. 

Indikasi loyalitas yang sesungguhnya diperlukan suatu pengukuran terhadap sikap 

yang dikombinasikan dengan pengukuran terhadap perilaku. 

Konsumen merasa loyal terhadap apa yang telah diberikan oleh pengelola 

warung makan tersebut maka terdapat tiga kemungkinan yaitu berminat untuk 

melakukan pembelian ulang, mereka berminat untuk merekomendasikan apa yang 

mereka rasakan kepada teman dan saudaranya dan terakhir mereka akan loyal 

terhadap produk tersebut. Mempertahankan dan mengembangkan bisnis warung 
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makan ini tidak mudah karena semakin banyaknya persaingan bisnis kuliner di 

Kota Gresik. 

Suatu produk atau jasa harus memiliki daya saing agar menarik pelanggan, 

sebab bisnis tidak dapat berlangsung tanpa adanya pelanggan. Suatu produk hanya 

memiliki daya saing bila keunggulan produk tersebut terletak pada keunikan serta 

kualitas pelayanan jasa tersebut kepada pelanggan. Agar dapat bersaing suatu 

produk harus memiliki keunikan dibandingkan dengan produk lain yang sejenis 

(Rangkuti, 2002). Keunikan serta kualitas pelayanannya harus disesuaikan dengan 

manfaat yang dibutuhkan oleh pelanggan atau dengan kata lain manfaat suatu 

produk tergantung pada seberapa jauh produk tersebut memenuhi nilai-nilai yang 

dibutuhkan oleh pelanggan. Suksesnya suatu industri jasa tergantung pada 

sejauh mana perusahaan mampu mengelola tiga aspek penting yaitu janji 

perusahaan mengenai jasa yang akan disampaikan kepada pelanggan, kemampuan 

perusahaan untuk membuat karyawan mampu memenuhi janji tersebut serta 

kemampuan karyawan untuk menyampaikan janji tersebut kepada pelanggan. 

Jasa pelayanan yang diberikan dengan baik merupakan strategi keuntungan 

karena akan dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang baik. Jasa pelayanan 

dapat membangun kultur organisasi yang baik dimana manusia yang terlibat 

didalamnya dapat mengembangkan potensi mereka, serta jasa merupakan 

komponen kunci untuk mendorong suksesnya suatu perusahaan disamping 

memaksimalkan manfaat dan meminimalkan beban bukan harga untuk konsumen 

(Parasuraman, 1998). 

Berkaitan dengan hal tersebut perlulah dilakukan suatu studi kualitas 

pelayanan jasa yang diterima oleh konsumen sehingga dapat diketahui sekaligus 

mengelola bagian yang menjadi penggerak dalam penyampaian pelayanan jasa 

tersebut. Mendengar apa yang diinginkan konsumen merupakan hal yang penting 

dalam memformasikan strategi pemasaran perusahaan (Kartajaya, 2006). 

Kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen yang diteliti oleh Waluyo 

(2013) menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas   

konsumen. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Sadi (2009) menunjukkan 

bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen.  
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Kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan 

karena merupakan kunci menentukan keberhasilan usaha. Menurut Tjiptono 

(2008) pelayanan dapat dikatakan berkualitas jika mampu memposisikan seluruh 

pelanggan. Kualitas pelayanan dapat diukur menggunakan pemahaman mengenai 

lima dimensi kualitas pelayanan menurut Tjiptono (2007) yaitu keandalan 

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

(empathy), dan bukti fisik (tangible). 

Tjiptono (2000) menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki hubungan 

erat dengan loyalitas konsumen. Pelayanan menjadi faktor utama seorang 

pelanggan menjalin hubungan yang erat. Pelayanan merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk kepentingan orang lain, dan bukan sekedar bermaksud 

untuk melayani namun untuk membangun suatu kerja sama jangka panjang 

dengan prinsip saling menguntungkan. Dalam mengembangkan suatu usaha, 

pelayanan merupakan suatu kebutuhan yang seharusnya selalu dijaga dan 

ditingkatkan. 

Berdasarkan  manfaat  loyalitas  pelanggan maka perusahaan  harus mampu 

memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan pelanggan. Kualitas 

pelayanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan perusahaan untuk 

mendapatkan loyalitas pelanggan.  Menurut  Goetsch & Davis  (1994)  kualitas  

pelayanan  merupakan  suatu  kondisi dinamis  yang  berhubungan  dengan  

produk  jasa,  manusia,  proses  dan  lingkungan  yang mampu memenuhi dan 

melebihi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang 

harus dilakukan perusahaan agar dapat mampu bertahan dan tetap mendapat 

kepercayaan pelanggan. Penilaian kualitas pelayanan ditentukan oleh pengguna 

jasa layanan tersebut, pengguna jasa akan menilai dengan membandingkan 

pelayanan yang akan mereka terima dengan yang mereka harapkan. Untuk itu 

kualitas pelayanan dapat ditentukan melalui suatu usaha agar dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapan-harapan pengguna jasa. 

Kualitas pelayanan juga merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan dikarenakan pelanggan yang terpuaskan nilai pribadinya 

dan mengalami mood yang positif terhadap pelayanan akan memiliki loyalitas 

yang tinggi terhadap perusahaan tersebut. Pelanggan seringkali tidak loyal 
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disebabkan oleh adanya pelayanan yang buruk atau kualitas pelayanan yang 

semakin menurun dari yang diharapkan pelanggan. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

spesifik mengenai masalah kualitas pelayanan di Warung Bebek Lepas Tulang 

Cak Selem Gresik. Hal ini tentunya juga ditunjang dengan strategi yang 

dijalankan oleh Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan untuk dapat mempertahankan keberhasilan 

usahanya sampai saat ini. 

Dalam penelitian ini ditekankan pada adanya pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas konsumen pada Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem 

Gresik. Dengan rincian diatas, penulis akan mengadakan penelitian dengan judul 

“Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen Pada 

Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah variabel tangible berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada 

Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik? 

2. Apakah variabel reliability berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada 

Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik? 

3. Apakah variabel responsiveness berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 

pada Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik? 

4. Apakah variabel assurance berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada 

Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik? 

5. Apakah variabel empathy berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada 

Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel tangible terhadap loyalitas 

konsumen pada Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh variabel reliability terhadap loyalitas 

konsumen pada Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik. 

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel responsiveness terhadap loyalitas 

konsumen pada Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik. 

4. Untuk mengetahui pengaruh variabel assurance terhadap loyalitas 

konsumen pada Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik. 

5. Untuk mengetahui pengaruh variabel empathy terhadap loyalitas 

konsumen pada Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik. 

1.4 Manfaat Penelitian  

      Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi 

pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber referensi yang dapat 

memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan 

menambah sumber pustaka yang telah ada.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi dalam meningkatkan loyalitas 

konsumen. 

b. Sebagai bahan referensi para pembaca khususnya kepada mahasiswa 

yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

pengaruh variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance, 

dan empathy terhadap loyalitas konsumen pada Warung Bebek 

Lepas Tulang Cak Selem Gresik. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada konsumen Warung Bebek Lepas 

Tulang Cak Selem Gresik. Responden yang diambil dalam penelitian ini 

yaitu konsumen Warung Bebek Lepas Tulang Cak Selem Gresik yang 

berlokasi di Jl. Gubernur Suryo No. 60 Gresik. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

      Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas 

tentang penelitian yang dilakukan, dan berisi mengenai materi dan hal-hal yang 

dibahas dalam tiap-tiap bab. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian ini: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah 

yang akan diamati, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Bab ini akan memaparkan seluruh teori berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Selain itu pada bab ini akan dibahas mengenai penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis dari penelitian ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini akan menjelaskan tahapan metode penelitian yang akan 

dilakukan, yang berisi tentang populasi dan sampel, metode penentuan sampel, 

tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

definisi operasional penelitian dan metode analisis data. Tahapan-tahapan yang 

akan dibuat selanjutnya akan menjadi pedoman penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penelitian dapat terarah dengan baik untuk mencapai tujuan 

penelitian.   

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini akan menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil dari 

analisis yang telah dilakukan serta pengolahan data dan pembahasannya yang 

diuraikan secara sistematis dan kronologis sesuai dengan ruang lingkup penelitian 

dan tujuan dari penelitian ini.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan serta saran yang dapat digunakan bagi objek penelitian maupun 

pihak lain yang membutuhkan. 


