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BAB I

PENDAHULUAN

Jasa adalah bidang yang unik karena terdapat perbedaan yang signifikan

dibandingkan bidang usaha lain. Dewasa ini, usaha jasa semakin berkembang

seiring dengan perkembangan zaman. Perusahaan jasa yang dapat berkembang

adalah perusahaan jasa yang dapat memenuhi kepuasan yang diinginkan oleh

konsumen dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pesaingnya.

Salah satu perusahaan jasa di bidang hiburan yaitu Happy Puppy Karaoke. Happy

Puppy Karaoke yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Happy Puppy

Karaoke yang berlokasi di Gading Serpong – Tangerang (selanjutnya akan disebut

Happy Puppy Karaoke Gading Serpong).

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan kondisi persaingan yang semakin tinggi antar perusahaan, setiap

perusahaan saling berpacu untuk memperluas pasar. Harapan dari adanya

perluasan pasar adalah meningkatnya penjualan, sehingga perusahaan akan

memiliki lebih banyak konsumen. Namun ada beberapa hal yang harus dipahami

oleh perusahaan selaku produsen, bahwa semakin banyak konsumen maka

perusahaan akan semakin sulit mengenali konsumennya secara teliti. Terutama
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tentang suka atau tidaknya konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan

serta alasan yang mendasari konsumen tersebut.

Perusahaan yang mampu bersaing dalam pasar adalah perusahaan yang

dapat menyediakan produk atau jasa berkualitas. Untuk itu, perusahaan dituntut

untuk terus melakukan perbaikan terutama pada kualitas pelayanannya. Hal ini

dimaksudkan agar seluruh barang atau jasa yang ditawarkan akan mendapatkan

tempat yang baik di mata masyarakat selaku konsumen dan calon konsumen.

Konsumen akan bereaksi terhadap apa yang diberikan perusahaan, sementara

perusahaan akan berusaha memenuhi keperluan dan hasrat konsumen. Jika

perusahaan mampu untuk memberikan performa yang baik atau bahkan melebihi

harapan konsumen, maka konsumen akan merasa puas.

Happy Puppy Karaoke Gading Serpong merupakan perusahaan yang

bergerak dalam bidang hiburan. Happy Puppy Karaoke Gading Serpong

menyediakan fasilitas karaoke untuk disewakan kepada konsumen dalam suatu

tempo tertentu, serta menyediakan makan dan minum bagi para konsumen yang

dikelola secara komersial. Pada garis besarnya, perusahaan harus berusaha untuk

mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, termasuk

memahami perilaku konsumen dan hal-hal yang dapat memberi kepuasan kepada

konsumen. Menyadari hal tersebut di atas, tampak betapa pentingnya usaha

pemahaman akan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen untuk

mencapai keberhasilan pemasaran.
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Dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi mutu layanan ada beberapa

dimensi kepuasan yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk

menggunakan jasa Happy Puppy Karaoke Gading Serpong, antara lain tangible,

meliputi penampilan gedung, interior bangunan, dan penampilan karyawan;

dimensi reliability, meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan-pelayanan

yang terbaik; dimensi responsiveness, meliputi kesediaan karyawan untuk

membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat & tanggap; dimensi

assurance, meliputi sopan santun para karyawan dan kemampuan mereka untuk

membangkitkan rasa kepercayaan konsumen; serta dimensi empathy, yang

meliputi rasa peduli dan perhatian secara pribadi yang diberikan pada konsumen.

Pada dasarnya kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen

terhadap tingkat pelayanan yang diterima (perceived services)dengan tingkat

pelayanan yang diharapkan (expected services). Bagi perusahaan, kuncinya adalah

menyesuaikan atau melebihi harapan kualitas jasa yang diinginkan konsumen.

Kepuasan konsumen akan terpenuhi apabila proses penyampaian jasa dari

pihak pemberi jasa kepada konsumen sesuai dengan apa yang dipersepsikan

konsumen. Berbagai faktor seperti: subyektifitas pihak pemberi jasa, keadaan

psikologis (konsumen maupun pemberi jasa), kondisi lingkungan eksternal dan

sebagainya tidak jarang turut mempengaruhi sehingga jasa sering disampaikan

dengan cara yang berbeda dengan yang dipersepsikan oleh konsumen.

Jumlah konsumen sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup

perusahaan, karena konsumen merupakan sumber pemasukan. Semakin banyak

konsumen perusahaan, maka semakin besar pemasukan yang dapat diraih
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perusahaan, sebaliknya semakin sedikit kosumen perusahaan, maka semakin kecil

pula pemasukan yang dapat diraih perusahaan.

Konsumen akan membandingkan layanan yang diberikan perusahaan

dengan layanan yang mereka harapkan. Jika konsumen merasa puas, maka

konsumen akan kembali menggunakan jasa perusahaan tersebut dan menjadi

konsumen yang setia, bahkan akan menceritakan pengalamannya tersebut kepada

orang lain, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari kondisi itu,

yaitu mendapatkan konsumen yang loyal yang turut membantu promosi

perusahaan. Namun sebaliknya, jika konsumen merasa tidak puas maka konsumen

tersebut juga akan menceritakan pengalaman mengecewakannya tersebut kepada

orang lain, sehingga akan memperburuk citra dan eksistensi perusahaan yang

dapat berakibat menurunnya jumlah pengguna jasa perusahaan.

Hal yang telah diuraikan di atas juga berlaku dalam usaha karaoke.

Karaoke merupakan sebuah usaha jasa yang diminati oleh anak muda maupun

orang tua untuk mendapatkan hiburan.Walaupun peralatan karaoke dan bangunan

fisik sangat memadai, akan tetapi jika tidak ditunjang dengan pelayanan yang

memuaskan, maka konsumen akan tetap merasa tidak puas. Dari uraian di atas

dapat dilihat betapa pentingnya arti layanan bagi sebuah perusahaan karaoke.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mencoba untuk

menganalisis ada atau tidaknya hubungan antara kualitas produk jasa dengan

kepuasan konsumen pada Happy Puppy Karaoke Gading Serpong dengan judul :
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“HUBUNGAN ANTARA KUALITAS PRODUK JASA DENGAN

KEPUASAN KONSUMEN PADA HAPPY PUPPY KARAOKE GADING

SERPONG”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat dua masalah yang

dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Happy Puppy Karaoke Gading Serpong perlu mengetahui dan

mendefinisikan dimensi-dimensi kualitas produk jasa yang

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, berikut indikator-

indikatornya.

2. Happy Puppy Karaoke Gading Serpong perlu mengetahui dimensi

kualitas produk jasa yang paling berpengaruh terhadap kepuasan

konsumen.

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran

mengenai kondisi pelayanan jasa karaoke terhadap konsumen. Dari perumusan

permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menguji

dimensi-dimensi kualitas produk jasa yang berpengaruh terhadap kepuasan

konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kualitas produk jasa memiliki hubungan

dengan kepuasan konsumen Happy Puppy Karaoke Gading Serpong.
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2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari masing-masing

dimensi kualitas produk jasa dengan kepuasan konsumen Happy

Puppy Karaoke Gading Serpong yang dirumuskan dalam model

matematis :

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat membantu memberikan

masukan dan pertimbangan untuk peningkatan kualitas produk jasa

yang sesuai dengan keinginan konsumen. Manfaat lainnya adalah

dapat memberikan gambaran rencana dan strategi yang baik dan

terarah bagi perusahaan dalam mengelola usaha karaoke di masa yang

akan datang secara efektif dan efisien.

2. Bagi peneliti, merupakan tambahan pengetahuan dari dunia praktisi

yang sangat berharga untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang

diperoleh di bangku kuliah.

1.5. Telaah Literatur

Penelitian tentang evaluasi tingkat kepuasan konsumen terhadap jasa ini

menggunakan beberapa acuan teori. Membahas tentang produk jasa dalam

penelitian ini, penting untuk mengetahui apakah definisi dari produk jasa tersebut.

Menurut Lovelock (2002, 21) produk jasa adalah suatu tindakan atau aktifitas

yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, dimana produknya bukan
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berupa benda secara fisik tetapi tidak berbentuk dan biasanya tidak menghasilkan

kepemilikan apapun. Menurut Kotler (2000, 48) kepuasan konsumen adalah dasar

kuat bagi terciptanya loyalitas konsumen.

Dari kedua teori di atas diketahui bahwa perbedaan utama antara produk

barang dengan produk jasa adalah nilai yang didapatkan oleh konsumen dari suatu

produk barang berupa kepemilikan barang berwujud, sedangkan nilai yang

didapatkan oleh konsumen dari suatu produk jasa bukan berupa kepemilikan

barang yang berwujud. Pada intinya, setiap produk jasa yang diberikan oleh

perusahaan akan berujung pada satu kata, yaitu kepuasan konsumen. Perusahaan

harus bisa memberikan produk jasa terbaik kepada konsumen, karena apabila

produk jasa yang diterima konsumen dinilai memuaskan, maka perusahaan

mempunyai nilai lebih di mata konsumen. Persepsi konsumen dibentuk

berdasarkan pada pengalaman konsumen itu sendiri dalam mengkonsumsi produk

jasa.

Konsumen akan selalu dapat menilai bahwa produk jasa yang diberikan

oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka atau tidak.

Konsumen terlibat langsung dalam proses produksi jasa itu sendiri dan konsumen

juga melakukan evaluasi terhadap produk jasa yang diterimanya. Dari evaluasi

kualitas tersebut, perusahaan dapat membuat suatu acuan kualitas seperti apakah

yang diinginkan oleh konsumen dan sejauh manakah perusahaan telah

memberikan produk jasa seperti yang konsumen harapkan.
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1.6. Sistematika Penulisan

Peneliti akan menyusun skripsi yang terdiri dari lima bab, yang terlihat

dalam daftar isi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan termasuk

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dikemukakan berbagai teori yang berkaitan dengan

konsep yang akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis dan

membahas inti permasalahan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai sumber data dan metode pengumpulan data,

subyek penelitian, dan metode penelitian yang dimulai pada saat penelitian

dilakukan, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik

pengukuran data, dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data serta pemecahan masalah dari penelitian yang telah

dilakukan dari data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner, dimana

data tersebut dilakukan uji statistik terhadap variabel.

Hubungan antar kualitas...,Glen Reinner, FB UMN, 2012



9

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan

yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan sebagai kajian

penelitian lanjut yang mungkin diperlukan di kemudian hari untuk

menggali lebih dalam tentang masalah yang diteliti, pada obyek atau

subyek yang berbeda dan menggunakan metode penelitian yang berbeda.
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