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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Era globalisasi saat ini, menuntut semua organisasi maupun perusahaan 

untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. Mengingat besarnya peranan investasi bagi setiap organisasi 

publik dan swasta dalam era global membawa dampak dalam setiap 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Sehingga dapat mempengaruhi 

meningkatnya kualitas pelayanan. Pelayanan yang berkualitas dan 

memuaskan pelanggan perlu melakukan terus menerus meskipun pengaduan 

yang diterima relatif rendah. Sekitar 85% masyarakat/konsumen tidak puas 

memilih untuk tidak melakukan pengaduan mengenai kualitas pelayanan. 

Perusahaan harus bisa membuat inovasi baru.  

Terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi tolak ukur tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau kualitas pelayanan. Ketika 

seorang pelanggan telah menemukan produk yang diinginkannya, masih 

terdapat beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan. Misalnya 

pertimbangan dari segi harga barang, kualiatas barang, dan tentang kualitas 

pelayanan toko tersebut. 

Disisi lain kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor kunci bagi 

keberhasilan pada perusahaan. Tidak ada yang lebih penting selain 

menciptakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan sebagai salah satu 
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komitmen. Jika pelayanan pada sebuah perusahaan semakin baik maka akan 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kinerja pelayanan yang tinggi bersifat 

sangat mendasar bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Pelayanan yang 

bernilai tinggi adalah suatu pelayanan yang mampu memuaskan kebutuhan 

pelanggan atau dengan kata lain mampu melebihi dari harapan pelanggan. 

Dimensi-dimensi kualitas pelayanan harus diramu dengan  baik meskipun 

hal ini tidak semudah dengan apa yang dibayangkan. Dapat saja terjadi 

kesenjangan antara toko dan pelanggan, karena perbedaan presepsi mereka 

tentang perwujudan pelayanan. Hal ini dapat tercermin dari klaim kualitas 

pelayanan yang menurut sebuah organisasi atau toko telah memadai ketika 

menanggapi keluhan-keluhan atas pemberian pelayanan dari pelanggan. 

Seperti halnya toko UD. Barokah yang terletak pada kecamatan Gili 

Genting Desa Bringsang, toko yang bergerak dibidang sembako/kebutuhan 

masyarakat juga harus mementingkan kepuasan pelanggan salah satunya 

dengan menyiapkan strategi pemasaran dan meningkatkan kualitas pelayan 

terhadap pelanggan. Karena strategi pemasaran dan kualitas pelayanan 

sangatlah berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

Pelayanan merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya 

meningkatkan kepuasan pelanggan atau konsumen. Pada dasarnya posisi 

pelayanan ini merupakan faktor pendukung terhadap aktifitas pemasaran toko 

UD. Barokah. Dalam rangka penyediaan pelayanan kebutuhan pokok 
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pelanggan oleh UD. Barokah kepada pelanggan pada umumnya dan 

khususnya pada pelanggan.  

Dalam proses perubahan peningkatan kualitas pelayanan tentunya 

beberapa hal untuk menunjang prosesnya. Pada toko UD. Barokah harus 

mensurvei atau observasi terhadap pelanggan, termasuk didalamnya berupa 

masukan, pendapat maupun feedback mengenai kualitas pelayanan yang 

diberikan atau yang sudah diterima pelanggan oleh toko UD. Barokah 

tersebut. 

Jika pelayanan yang diberikan memenuhi permintaan pelanggan, maka 

pelanggan akan merasa puas dan bila jasa pelayanan dibawah tingkat yang 

diharapkan, pelanggan akan merasa kurang/ tidak puas, pelanggan yang tidak 

puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pada suatu organisasi atau 

sebuah toko sembako, mereka akan dengan sendirinya menceritakan kepada 

orang lain sebagai komplain atas ketidakpuasannya. Oleh karena itu 

pengukuran kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh toko UD. 

Barokah pada pelanggan harus selalu dilakukan untuk mengetahui dan 

merencanakan strategi yang lebih baik di dimasa yang akan mendatang dan 

lebih meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen serta untuk meminimalisasikan masalah yang akan 

terjadi terhadap toko UD. Barokah. 

Kualitas pelayanan ini menjadi penting karena berdampak langsung pada 

citra toko UD. Barokah. Kualiatas pelayanan yang baik akan menjadi 
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keuntungan bagi toko UD. Barokah sendiri. Bagaimana tidak, jika pada toko 

UD. Barokah sudah terdapat nilai postif dimata para pelanggan, maka 

pelanggan tersebut akan memberikan feedback yang baik pula, serta bisa 

menjadi pelanggan tetap untuk toko UD. Barokah. Maka dari itu, UD. 

Barokah harus bisa mempertimbangkan aspek kepuasan pelanggan terkait 

kualitas pelayanan yang diberikan terhadap pelanggan.  

Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan  

dimana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah  

perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli pemasaran dalam  

bauran pemasaran ada 4 (empat) cara yang harus dilakukan oleh setiap  

pelaku usaha yang ingin menjadi pemenang pada setiap usahanya dalam 

mendapatkan hati konsumen dengan tujuan dapat memberikan kepuasan 

terhadap pelanggan, ketujuh cara tersebut ialah  produk dengan kualitas baik 

(product), harga bersaing di pasaran (price), promosi penjualan (promotion), 

tempat atau saluran distribusi yang baik (place). 

Dari keempat cara dalam strategi pemasaran tersebut perusahaan dapat 

memberikan keberhasilan dalam setiap usaha pada perusahaan. Strategi 

pemasaran adalah kunci dalam keberhasilan dalam usaha, tanpa strategi 

pemasaran perusahaan tidak akan menemukan keberhasilan dalam usahanya. 

Setiap perusahaan dianjurkan untuk melakukan strategi pemasaran yang 

sudah ada pada bauran pemasaran, terutama perusahaan harus lebih fokus 

pada people yaitu bagaimana kita berintraksi kepada pelanggan agar 

pelanggan tersebut bisa loyal terhadap apa yang telah kita berikan pada 
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pelanggan, apabila pelanggan loyal maka akan menimbulkan kepuasan 

pelanggan sehingga pelanggan bisa terus menerus untuk memilih produk 

yang akan dijual. 

Jenis-jenis strategi pemasaran yang dapat ditarapkan di UD. Barokah 

berupa kemudahan mendapatkan kebutuhan pelanggan, kemampuan, dan 

keramahan yang harus ditunjukkan melalui sikap dan tindakan secara 

langsung kepada pelanggan. 

Seiring dengan berjalannya waktu sejak kabupaten Sumenep memberikan 

program visit Sumenep 2018, kecamatan Giligenting ikut berpartisipasi 

dalam membangun tempat wisata sehingga banyak orang dari luar pulau 

Giligenting berdatangan ketempat wisata yang ada dikecamatan Giligenting. 

Hal ini mengundang para pengusaha baru untuk membuka usaha dikecamatan 

Giligenting sehingga berdampak negatif terhadap omset toko UD. Barokah. 

Maka toko UD. Barokah membutuhkan strategi pemasaran dan melakukan 

kualitas pelayanan yang baik agar bisa mempertahankan pelanggan tetap 

maupun mendapatkan pelanggan baru dengan cara memberikan kepuasan 

terhadap pelanggan. Berdasarkan uraian latar belakang yang terjadi di atas 

maka penulis mengajukan sebuah penelitian dengan judul “ Pengaruh 

Strategi Pemasaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan ( Studi Kasus Pada UD. Barokah Kecamatan Gili Genting)”  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian pada toko UD. Barokah kecamatan Gili 

Genting adalah :  

1.2.1 Bagaimana pengaruh strategi pemasaran (X1) terhadap kepuasan 

pelanggan (Y) pada toko UD. Barokah kecamatan Gili Genting? 

1.2.2 Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan (X2)  terhadap kepuasan 

pelanggan (Y) pada toko UD. Barokah kecamatan Gili Genting? 

1.2.3 Bagaimana pengaruh strategi pemasaran (X1) dan kualitas pelayanan 

(X2) secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan pada toko 

UD. Barokah kecamatan Gili Genting? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun titik tolak penelitian jenis apapun selalu bersumber dari suatu 

masalah dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah 

dirumuskan. Tujuan yang terdapat pada penelitian ini adalah:  

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran (X1) terhadap 

kepuasan pelanggan (Y) pada toko UD. Barokah kecamatan Gili 

Genting? 

1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan (X2)  terhadap 

kepuasan pelanggan (Y) pada toko UD. Barokah kecamatan Gili 

Genting? 
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1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran (X1) dan kualitas 

pelayanan (X2) secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan 

pada toko UD. Barokah kecamatan Gili Genting? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

mengembangkan teori dibidang akademik khususnya dalam hal 

strategi pemasaran, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi toko UD. 

Barokah sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan untuk 

memecahkan masalah yang akan dihadapi terutama mengenai strategi 

pemasaran, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan. serta 

memberi masukan mengenai apa saja yang harus diperhatikan dengan 

pengolaan usaha yang telah dijalankannya sebagai perbaikan dimasa 

yang akan datang. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai aplikasi 

yang diterima selama perkuliahan dan menerapkan teori yang 

berkaitan khususnya dalam hal strategi pemasaran, kualitas pelayanan, 

dan kepuasan pelanggan. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian. 

Didalam pembahasan ini penulis hanya membahas mengenai strategi 

pemasaran yang dipakai dan sistem kualitas pelayanan yang diterapkan yang 

bertujuan untuk tercapainya kepuasan pelanggan agar ada feedback baik dari 

pelanggan terhadap strategi pemasaran dan kualitas pelayanan toko UD. 

Barokah sehingga pelanggan bisa loyal untuk selalu berkomitmen membeli 

kebutuhan ke toko UD. Barokah yang berada dikecamatan Gili Genting. 


