
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalankan suatu usaha tidak terlepas dari adanya aturan-aturan 

untuk mewujudkan tujuan dibuatnya usaha, aturan tersebut disebut dengan 

manajemen. Dengan manajemen, suatu usaha dapat dijalankan dengan sistematis 

yang menghasilkan tercapainya tujuan suatu usaha. Keberhasilan manajemen 

dapat dicapai apabila semua orang dalam suatu usaha dapat bekerjasama dengan 

baik. Manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang-orang lain (Khaerul 

Umam, 2013).  

Manajemen yang baik adalah modal utama dalam menjalankan suatu usaha,  

satu persatu bidang dalam usaha diberikan tugas dan sasaran yang jelas sehingga 

memudahkan perusahaan dalam mengkordinasikan tugas disetiap bidangnya 

masing-masing. Oleh karena itu manajemen dalam suatu usaha sangat penting 

apabila usaha tersebut ingin berjalan dan berkembang dengan baik. 

Pada zaman sekarang ini banyak sekali jenis makanan yang tersedia bukan 

hanya sekedar untuk pemenuhan gizi dengan terpenuhinya empat sehat lima 

sempurna dan penuhan kebutuhan saja tetapi makanan telah menjadi objek 

pariwisata yang menjadi penunjang akan kebutuhan hiburan manusia. Banyak 

macam-macam rasa serta bentuk makanan membuat makanan dijadikan sebagai 

pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. 



 

 

 

Kebutuhan akan makanan yang tidak terbatas membuat para pengusaha 

melihat adanya peluang untuk membuat usaha dalam pemenuhan kebutuhan 

tersebut. Bisnis kuliner dikembangkan sebagai pemenuhan kebutuhan makanan 

dengan berbagai jenis dan bentuk makanan yang ditawarkan agar menarik 

konsumennya. 

Bisnis kuliner kini telah menjadi usaha favorit di Indonesia bahkan di dunia. 

Di Indonesia bisnis kuliner disajikan dengan berbagai jenis menu makanan dari 

mulai makanan tradisional sampai makanan Internasional. Bisnis kuliner menjadi 

daya tarik tersendiri bagi para pengusaha di indonesia karena pasar di Indonesia 

sangat luas sehingga mudah untuk berkembang. Kontribusi kuliner di Indonesia 

berada di peringkat ke dua disandingkan dengan perdagangan dan hotel berada 

dibawah pertanian. 

 

Gambar 1.1 

Presentasi Kontribusi Perekonomian Indonesia 

Sumber:http://agribisnis.co.id/industri-kreatif/ 

http://agribisnis.co.id/industri-kreatif/


 

 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa sektor Pertanian berkontribusi paling 

besar yaitu sebesar 35, 10% kemudian disususl oleh sektor Perdagangan, Hotel, 

dan Restauran sebesar 15, 90%, sektor Jasa-jasa sebesar 14, 71%, Ekonomi 

Kreatif sebesar 11%, Industri Pengolahan sebesar 9, 22%, dan Kontruksi sebesar  

6, 10%. 

Usaha kuliner yang kini di gandrungi oleh para pengusaha di Indonesia 

khususnya di Cicalengka yaitu usaha kuliner yang menjadikan mie ramen sebagai 

menu utamanya. Daya tarik ramen sebagai makanan yang terkenal dengan 

makanan khas Jepang serta rasanya yang baru di lidah konsumen Cicalengka 

membuat mie ramen kini sangat diminati oleh konsumen Cicalengka. Terdapat 

beberapa usaha kuliner di Cicalengka yang menjadikan mie ramen sebagai menu 

utamanya, dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 

Usaha Ramen di Cicalengka 

No Nama Usaha Alamat 

1 Banzai Ramen Jl. Raya Cicalengka 

Timur No. 387, Desa 

Cicalengka Wetan, Kec. 

Cicalengka Kabupaten 

Bandung 40395 

2 Youka Ramen Jl. Raya Cicalengka 

Timur No. 417, 

Cicalengka Wetan, 

Cicalengka, Bandung, 

Jawa Barat, 40395 

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2017) 



 

 

 

Salah satu usaha kuliner di Cicalengka yang menjadikan mie ramen 

sebagai menu utamnya adalah Banzai Ramen cabang Cicalengka di Kabupaten 

Bandung tepatnya di Jl. Raya Cicalengka Timur No. 387, Desa Cicalengka Wetan, 

Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung 40395. Banzai Ramen adalah pelopor 

usaha kuliner yang menjadikan ramen sebagai menu utamanya di Cicalengka. 

 Banzai Ramen berdiri sejak 4 tahun lalu yang dirintis oleh kakak beradik 

yang bernama Bagus dan Hadi. Pada awal berdirinya mereka hanya menyediakan 

tempat saja karena merek dagang dan bahan baku ramen masih dimiliki oleh 

pihak lain. Seiring berjalannya waktu usahapun semakin meningkat dan mereka 

memutuskan untuk menjalankan usaha denga merek dagang dan bahan baku 

sendiri. Hinga saat ini sudah terdapat tiga cabang Banzai Ramen yaitu terdapatdi 

Cicalengka (Bandung) Leles (Garut) dan Cimahi.  

Banzai Ramen menyajikan berbagai menu mie ramen dengan berbagai 

varian rasa yang menjadi menu utamanya dan menyediakan berbagai makanan dan 

minuman pendamping sebagai pelengkap dari pada Ramen itu sendiri. Kehadiran 

Banzai ramen sebagai pelopor usaha kuliner yang menjadikan mie ramen sebagai 

menu utamanya di Cicalengka di pandang positif oleh konsumen di cicalengka ini 

terbukti Banzai Ramen cabang Cicalengka tidak pernah sepi dari pengunjung. 

Dalam usahanya dibidang kuliner, yaitu usaha yang menjual produk barang 

dan jasa, maka dari itu Banzai Ramen harus memenuhi kedua unsur secara 

beriringan dan seimbang. Pelayanan yang diberikan dan produk yang ditawarkan 

harus berjalan searah sehingga konsumen merasa puas, baik dari segi pelayanannya 

maunpun dari segi produknya. 



 

 

 

Kualitas pelayanan yang dijalankan Banzai Ramen, menurut mini suvey 

yang dilakukan penulis sudah cukup baik hanya saja konsumen bingung untuk 

membedakan antara karywan toko dan pengunjung karena karyawan- karyawan 

Banzai Ramen tidak memakai seragam. Selain itu, karyawan toko ada yang masih 

kurang ramah kepada pengunjung sehingga memunculkan kesan tidak baik bagi 

pengunjung. 

Promosi yang dilakukan Banzai Ramen tidak dilakukan secara luas, hanya 

tulisan dipapan depan toko saja sehingga konsumen-konsumen tidak mengetahui 

baik menu terbaru atau potongan harga yang ditawarkan Banzai Ramen. Ini 

menyebabkan promosi yang ditawarkan hanya dapat diketahui oleh pengunjung 

yang sudah berkunjung saja tetapi tidak diketahui oleh pengunjung-pengunjung 

baru. Promosi yang kurang efektif ini membuat konsumen Banzai Ramen relatif 

tidak ada perubahan baik pada saat adanya promosi dan menu baru yang ditawarkan 

atau tidak adanya promosi. 

Permasalahan-permasalahan diatas penulis dapatkan dari hasil mini survei 

yang dilakukan dengan wawancara secara langsung pada konsumen Banzai Ramen 

yang telah melakukan pembelian. Hasil mini survei tersebut penulis uraikan ke 

dalam tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 1.2 

Hasil Mini Survey 

 

No. Hari / 

Tanggal 

Pertanyaan Hasil  

1 Minggu, 29 

Oktober 2017 

Apakah menurut anda pelayanan 

di Banzai Ramen ramah? 

Dari 10 responden, 

3 mengatakan YA 

dan 7 mengatakan 

TIDAK. 

2 Minggu, 29 

Oktober 2017 

Apakah menu yang di pesan cepat 

dalam penyajiaanya? 

Dari 10 responden,  

8 mengatakan YA 

dan 2 mengatakan 

TIDAK. 

3 Minggu, 29 

Oktober 2017 

Apakah menurut anda penting bagi 

karyawan memakai seragam ? 

Dari 10 responden, 

9 mengatakan YA 

dan 1 mengatakan 

TIDAK 

4 Minggu, 29 

Oktober 2017 

Apakah anda mengetahui setiap 

bulan Banzai Ramen mengadakan 

promosi? 

Dari 10 responden, 

2 mengatakan YA 

dan 8 mengatakan 

TIDAK. 

5 Minggu, 29 

Oktober 2017 

Apakah sebelum anda berkunjung, 

anda telah mengetahui menu 

terbaru di Banzai Ramen? 

Dari 10 responden, 

1  mengatakan YA 

dan 9 mengatakan 

TIDAK. 

6 Minggu, 29 

Oktober 2017  

Apakah anda sering berkunjung ke 

Banzai Ramen? 

Dari 10 responden 

7 mengatakan YA 

dan 3 Mengatakan 

Tidak. 

7 Minggu, 29 

Oktober 2017 

Apakah setelah ini anda akan 

berkunjung lagi ke Banzai Ramen? 

Dari 10 responden 

8 mengatakan YA 

dan 2 mengatakan 

Tidak 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2017) 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pelayanan yang dilakukan Banzai 

Ramen dapat dikatakan kurang memuaskan konsumen, prosmosi yang dilakukan 

oleh Banzai Ramen kurang diketahui oleh konsumen dan loyalitas konsumen 



 

 

 

terhadap Banzai Ramen cukup baik meskipun pelayanan dam promosi yang 

dilakukan Banzai Ramen tidak berbanding lurus. 

Mini survey diatas peneliti lakukan pada hari Minggu tanggal 29 November 

2017 yang sebelumnya terlebih dahulu peneliti melakukan observasi pada hari 

Sabtu tanggal 28 November 2017. Mini survey dengan wawancara ini peneliti 

lakukan dengan mewawancarai 10 narasumber konsumen Banzai Ramen cabang 

Cicalengka secara langsung setelah konsumen memesan dan menikmati 

pesanannya. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas dapat di identifikasi bahwa 

Banzai Ramen cabang Cicalengka terdapat masalah yang berkaitan dengan  

kualitas pelayanan dan promosi. Kualitas pelayanannya Banzai Ramen cabang 

Cicalengka di nilai dari kulitas pelayanannya menurut konsumen yang di dapat 

dari hasil mini survey, sebagian mengatakan bahwa pelayanan di Banzai Ramen 

cabang Cicalengka kurang ramah. Sedangkan untuk promosi Banzai Ramen 

cabang Cicalengka di nilai tidak melakukan promosi yang baik karena promosi 

yang dilakukan kurang diketahui, baik oleh konsumen lama ataupun konsumen 

baru. 

Dari indentifikasi masalah tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

permasalahan-permasalahan yang ada dapat di indentifikasi sehingga dapat 



 

 

 

memudahkan peneliti untuk menganilisis serta menyelesaikan masalah tersebut 

yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Seberapa besar kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap 

loyalitas konsumen Banzai Ramen ? 

2. Seberapa besar promosi berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas 

konsumen Banzai Ramen ? 

3. Seberapa besar kualitas pelayanan dan promosi berpengaruh secara 

simultan terhadap loyalitaskonsumen Banzai Ramen ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan diatas penulis menetapkan beberapa tujuan sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh secara kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas konsumen Banzai Ramen secara parsial. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh promositerhadap loyalitas 

konsumen Banzai Ramen secara parsial. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan promosi 

terhadap loyalitas konsumen Banzai Ramen secara simultan. 

 

 

 



 

 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, ilmu dan 

pengalaman bagi peneliti. 

2) Penelitian ini juga berguna untuk penerapan ilmu yang telah 

didapat di bangku kuliah dengan penerapan yang nyata. 

b. Bagi Perusahaan 

1) Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi apabila 

perusahaan ingin mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas 

pelayanan dan promosi terhadap loyalitas konsumen. 

2) Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan perusahaan supaya 

lebih baik lagi dalam kualitas pelayanan dan promosinya. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan dapat 

memberikan kontribusi untuk pengembangaan fakultas khususnya 

studi mengenai pemasaran. 

b. Bagi pembaca 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

bacaan atau kajian pustaka sebagai bahan untuk melakukan 

penelitian yang selanjutnya. 

 



 

 

 

F. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh Kualitas Pelayan terhadap Loyalitas Konsumen 

Menurut Kotler yang dialih bahasakan oleh Hendra teguh, Rommy A. 

Rusli dan Benyamin Molan (2007) dalam Meli (2014) menyatakan 

bahwa “kualitas pelayanan merupakan tingkat kompetensi yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat kompetensi tersebut untuk 

memenuhi keinginan konsumen sehingga tercapai konsumen”. 

Menurut Theresia dan Filicia (2001) loyalitas konsumen secara 

umum dapat diartikan kestiaan seseorang atau suatu produk, baik barang 

ataupun jasa tertentu. Loyalitas konsumen merupakan manifestasi dan 

kelanjutan dari kepuasan konsumen dalam menggunakan fasilitas 

maupun jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan tersebut. 

Loyalitas adalah bukti konsumen yang selalu menjadi pelanggan, yang 

memiliki kekuatan dan sikap positif atas perusahaan itu. Dari penjelasan 

diatas dapat diketahui bahwa masing-masing pelanggan mempunyai 

dasar loyalitas yang berbeda, hal ini tergantung dari obyektivitas mereka 

masing-masing. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

kulitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen. Ini terlihat pada 

pengertian-pengertian di atas yaitu jika kualitas pelayanan yang diberikan 

dapat dikatakan baik maka timbal balik dari konsumen adalah dengan 

loyal terhadap produk barang atau jasa yang ditawarkan dan perusahaan. 



 

 

 

2. Pengaruh Promosi terhadap Loyalitas Konsumen 

 Promosi adalah sarana pemasaran yang mencakup berbagai teknik 

yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para konsumen dan calon 

pembeli potensial, seiring dengan periklanan penjualan pribadi, promosi 

penjualan dan kehumasan (Holisoh, 2017). 

Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu 

merek, toko, atau pemasok, berdasarkan sikap yang positif yang 

diberikan oleh pelanggan yang sudah loyal (Tjiptono, 2010 dalam Tri, 

2013). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

promosi terhadap loyalitas pelanggan. Ini terlihat bahwa promosi adalah 

sarana untuk membuat konsumen menjadi loyal sehingga adanya promosi 

akan mempengaruhi loyal atau tidaknya konsumen terhadap produk 

barang atau jasa dan perusahaan. 

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi terhadap Loyalitas 

Konsumen 

Kualitas pelayanan (X1) adalah kualitas layanan yang diberikan 

kepada konsumen, apakah pelayanan tersebut dapat memuaskan 

konsumen atau tidak. Jika tidak ini berarti kulitas pelayanan yang 

diberikan kurang baik tetapi jika konsumen puas maka kualitas pelayanan 

dapat dikatakan baik. 



 

 

 

Promosi (X2) adalah sarana untuk mengenalkan perusahaan atau 

produk barang atau jasa yang akan ditawarkan, setelah dilakukannya 

promosi diharapkan akan terjadinya pembelian sehingga perusahaan akan 

memdapat timbal balik atas promosi yang dilakukannya. 

Loyalitas Konsumen (Y) adalah suatu tindakan yang dilakukan 

konsumen sebagai apresiasi untuk produk yang dikonsumsinya. Tindakan 

ini dilakukan ketika konsumen merasa puas akan produk yang 

ditawarkan sehingga terjadi pembelian ulang walaupun banyak produk 

sejenis yang ditawarkan. 

Terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap loyalitas 

konsumen. Ini terlihat pada pengertian-pengertian di atas, jika kualitas 

pelayanan dan promosi yang dilkukan dapat mengikat hati konsumen 

maka konsumen akan memberikan timbal balik yag positif terhadap 

produk yang ditawarkan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Kerangka Pemikiran 

 

Dari gambar kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa variabel 

indepennya adalah kualitas pelayanan sebagai X1 dan promosi X2 sedangkan 

variabel dependennya adalah Loyalitas konsumen sebagai Y. 

 

 

Kualiatas Pelayanan 

(X1) 

(Kotler: 2008) 

i.  

Promosi 

(X2) 

(Buchari: 2014) 

a. ibility 

a. Realibility 

b. Responsiveness 

c. Assurance 

d. Emphaty 

e. Tangibility 

a. Advertising 

b. Personal selling 

c. Public relation 

d. Sales promotion 

 

Loyalitas Konsumen 

(Y) 

(Foster: 2008) 



 

 

 

4. Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini peneliti mengunakan penelitian terdahulu 

sebagai sumber referensi dalam menyusun penelitian. Namun, dari 

enam penelitian terdahulu yang berjenis skripsi yang peneliti gunakan 

tidak ada satupun yang sama persis judulnya. Terdapat perbedaan 

variabel X1, X2 ataupun Y. 

 Perbedaan variabel pada judul penelitian yang peneliti teliti dengan 

penelitian terdahulu tersebut memudahkan peneliti dalam menyusun 

penelitian ini karena meskipun berbeda tetapi menyebabkan penelitian 

ini menjadi penelitian yang baru yang dapat dijadikan sumber referensi 

untuk penelitian selanjutnya ataupun sumber bacaan. Ini terlihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode/ 

Analisis 

dalam  

Penelitian 

Hasil 

1. Meli 

Masyrifah 

(2014) 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan Dan 

Harga 

(Tarif)Terhadap 

Keputusan 

Konsumen 

Dalam 

Menggunakan 

Jasa Pada 

Pelayanan 

Kereta Api 

Kualitas 

Produk 

(X1), 

Harga  

(X2), 

Keputusan 

Konsumen 

(Y) 

Analisis 

Deskriptif 

Dan 

Verifikatif 

Kualitas 

Pelayanan 

Dan Harga 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

keputusan 

konsumen 

menggunaka 

jasa KA. 

Parahyangan 



 

 

 

2. Riski 

Anindita 

Pangesti 

(2016) 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan Jasa 

Dan Harga 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

(Studi Pada 

UNI Beach 

Hotel 

Pangandaran) 

Kualitas 

Pelayanan 

Jasa (X1), 

Harga (X2), 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Kuantitatif Kualitas 

Pelayanan 

Jasa Dan 

Harga 

Berpengaruh 

Positif Dan 

Signifikan 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

3. Muhammad  

Luthfi 

Irfansyah 

(2013) 

Pengaruh 

Promosi 

Terhadap 

Tingkat 

Penjualan 

Kamar Di Hotel 

Lingga 

Soekarno Hatta 

Bandung 

Promosi 

(X), 

Tingkat 

Penjualan 

(Y) 

Kuantitatif Promosi 

Berpengaruh 

Signifikan 

Terhadap 

Tingkat 

Penjualan 

Kamar Di 

Hotel 

Linggga 

Soekarno 

Hatta 

Bandung 

4. Assep 

Pertasi 

Kecana 

(2013) 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

(Studi Pada 

Assurance, 

Responsiveness, 

Tangible) Di 

Perum Damri 

Bandung 

Kualitas 

Pelayana 

(X1), 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Deskripsi 

Korelasi 

Kualitas 

Pelayanan 

Berpengaruh 

Positif Dan 

Signifikan 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

5 Holisoh 

(2013) 

Pengaruh 

Bauran Promosi 

Terhadap 

Volume 

Penjualan 

Motor Honda 

Periode 

2013-2015 

Bauran 

Promosi 

(X1), 

Volume 

Penjualan 

(Y1)  

Kuantitaf 

Asosiatif 

Bauran 

Promosi 

Berpengaruh 

Positif 

Terhadap 

Volume 

Penjualan 

Motor Honda 

Periode 

2013-2015 



 

 

 

6. Irpan Alawi 

(2016) 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan, 

Kepercayaan 

Dan Lokasi 

Terhadap 

Loyalitas 

Konsumen Di 

Bengkel Resmi 

Honda 

Kualitas 

Pelayanan 

(X1), 

Kepercayaan 

(X2), Lokasi 

(X3), 

Loyalitas 

Konsumen  

(Y1) 

Deskriptif 

Verifikatif 

Kualitas 

Pelayanan, 

Kepercayaan 

Dan Lokasi 

Berpengaruh 

Positif Dan 

Signifikan 

Terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

Di Bengkel 

Resmi Honda 

Sumber : Dari berbagai sumber diolah peneliti (2017) 

 

G. Hipotesis  

Menurut Sugiyono, (2013) dalam Nindya Karyati (2016) Hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam suatu pertanyaan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Hipotesis I 

Ho : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen  

 BanzaiRamen. 

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap loyalitas konsumen 

  Banzai Ramen. 

Hipotesis II 

Ho : Promosi berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen Banzai Ramen. 

H1 : Promosi berpengaruh negatif terhadap loyalitas konsumenBanzai 

 Ramen. 



 

 

 

Hipotesis III 

Ho : Kualitas pelayanan dan promosi berpengaruh positif terhadap loyalitas 

 konsumen Banzai Ramen. 

H1 : Kualitas pelayanan dan promosi berpengaruh negatif terhadap loyalitas 

 konsumen Banzai Ramen. 

 

 

 


