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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Pendahuluan 

Perkembangan yang terjadi dalam dunia bisnis saat ini semakin ketat, 

tak terkecuali di Purwokerto. Bisnis yang berkembang di Purwokerto sangat 

beragam. Salah satunya adalah bisnis kuliner yang berkembang dengan sangat 

pesat. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin banyaknya warung-warung 

yang bergerak dibidang kuliner. Perkembangan bisnis kuliner yang sangat 

cepat dikarenakan kuliner atau makanan adalah salah satu kebutuhan pokok 

manusia.  

Makanan sebagai salah satu kebutuhan pokok bagi manusia 

menciptakan peluang yang besar dari segi bisnis. Dengan adanya peluang 

untuk memperoleh keuntungan yang besar dari bisnis kuliner, maka hal 

tersebut mengakibatkan sekarang banyak bermunculan para pebisnis baru 

yang mencoba bisnis di bidang kuliner. Salah satunya adalah Hokkie Tjwan 

yang terjun ke bisnis kuliner dengan membuka Waroenk Ora Umum. 

Waroenk Ora Umum mulai dibuka pada 02 Maret 2016 yang berada di 

JL. DR. Soeparno No. 98, Arcawinangun, Purwokerto Timur. Waroenk Ora 

Umum termasuk kedai yang unik karena buka 24 jam selama 7 hari penuh. 

Menu yang ditawarkan juga sangat unik dan beragam, ada beberapa menu 

andalan yang ditawarkan contohnya nasi ora umum, burger nasi rendang, dan 

nasi mozzarella ora umum ada juga menu perpaduan kuliner khas Banyumas 

yaitu indomi soto Sokaraja. Dengan menu unik yang ditawarkan serta lokasi 
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yang dekat dengan kampus waroenk ora umum menjadi salah satu tempat 

yang asik untuk tempat berkumpul dan berwisata kuliner bagi para pelanggan 

yang khususnya dari kalangan para mahasiswa. Selain dari segi makanan yang 

memiliki banyak variasi Waroenk Ora Umum juga memberikan tempat yang 

nyaman, bersih dan penataan tempat yang rapi serta memberikan vasilitas 

yang cukup bagus bagi pelanggannya seperti free wifi area, charger, no 

smoking area dan yang lainnya.  

Dalam menghadapi persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat, para 

pebisnis dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan 

meningkatkan kualitas pelayanan akan memberikan rasa nyaman kepada para 

pelanggannya sehingga akan timbul keinginan untuk datang kembali ke 

Waroenk Ora Umum tersebut. 

Dalam melakukan pembelian produk atau jasa konsumen sangat 

memperhatikan kualitas pelayanan yang mereka terima. Semakin baiknya 

kualitas pelayanan yang diterima oleh konsumen maka tingkat untuk 

loyalitasnya akan semakin baik. Menurut Tjiptono (2009), kualitas pelayanan 

merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Tjiptono dan 

Chandra (2009) menyatakan, keunggulan layanan dapat dibentuk melalui 

pengintegrasian empat pilar service excellence yang saling berkaitan erat, 

yaitu : kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan pelayanan. 

Selain dari segi kualitas pelayanan para pebisnis juga dituntut untuk 

selalu memiliki inovasi produk baru, karena dengan adanya inovasi produk 
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para konsumen tidak akan merasa bosan dengan menu yang ditawarkan. 

Menurut Hubeis (2012), inovasi ini diperlukan perusahaan agar tetap bertahan 

atau lebih lebih kompetitif. Inovasi adalah produk atau jasa yang 

dipersepsikan oleh konsumen sebagai produk atau jasa baru. Secara sederhana, 

inovasi dapat diartikan sebagai terobosan yang berkaitan dengan produk-

produk baru. Kotler dan Keller (2013) menambahkan bahwa inovasi tidak 

hanya terbatas pada pengembangan produk-produk atau jasa-jasa baru. Inovasi 

juga termasuk dalam pemikiran bisnis baru dan proses baru. Inovasi juga 

dipandang sebagai mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dengan 

lingkungan perusahaan yang dinamis. Oleh sebab itu perusahaan diharapkan 

menciptakan pemikiran-pemikiran baru, gagasan baru yang menawarkan 

produk inovatif serta memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 

pelanggannya. Inovasi semakin memiliki arti penting bukan saja sebagai suatu 

alat untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan melainkan juga 

untuk unggul dalam persaigan  

Selain itu Waroenk Ora Umum juga selalu mengutamakan kepuasaan 

para pelanggannya. Karena dengan rasa puas yang diterima konsumen akan 

mendorong konsumen untuk datang kembali bahkan akan merekomen 

dasikannya kepada orang lain. Terdapat banyak definisi mengenai kepuasan 

pelanggan. Kotler dan Keller (2012) menyatakan, bahwa kepuasan pelanggan 

tergantung pada kinerja barang sesuai dengan harapan pelanggan setelah 

pembelian. Lin (2011), menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan dihasilkan 

dari pengukuran produk dan layanan sesuai dengan pengalaman sebelumnya 
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pelanggan serta evaluasi secara keseluruhan pada pengalaman. Sudah menjadi 

pendapat umum bahwa jika konsumen merasa puas dengan suatu produk atau 

merek, mereka cenderung akan terus membeli dan menggunakannya serta 

memberitahu orang lain tentang pengalaman mereka yang menyenangkan 

dengan produk tersebut. Jika mereka tidak dipuaskan, mereka cenderung 

beralih merek serta mengajukan keberatan pada produsen, pengecer, dan 

bahkan menceritakannya kepada konsumen lainnya. 

Perusahaan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik akan 

menjadikan para pelanggannya loyal pada perusahaan tersebut. Loyalitas 

dapat diartikan kesetiaan, yaitu kesetiaan seseorang terhadap suatu objek. 

Putro, dkk (2014) menyatakan, loyalitas sebagai kondisi dimana pelanggan 

mempunyai sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada 

merek tersebut dan bermaksud meneruskan pembeliannya di masa mendatang.  

Penelitian ini adalah penggabungan dari penelitian-penelitian 

terdahulu yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh Putro dkk (2014), yang 

menyebutkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Susi dkk (2017), menyatakan bahwa variable inovasi produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Serta 

penelitian yang dilakukan oleh Adam dkk (2013), menyatakan bahwa variabel 

kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Ketiga penelitian tersebut digabung dan dipilih Kualitas Layanan, Kepuasan 

Pelanggan, dan Inovasi Produk sebagai variabel independen, dan memilih 

Analisa Pengaruh Kualitas…, Dadik Febrianto, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



5 
 

Loyalitas Pelanggan sebagai variabel dependen. Namun pada penelitian ini 

berfokus pada produk industri kuliner atau makanan di Purwokerto. 

Dalam penelitian ini judul yang direncanakan adalah “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan dan Inovasi Produk Terhadap 

Loyalitas Pelanggan (Studi pada pelanggan Waroenk Ora Umum di 

Purwokerto)”. Alasan pemilihan Waroenk Ora Umum sebagai objek penelitian 

karena Waroenk Ora Umum merupakan salah satu tempat makan yang disukai 

dan banyak dikunjungi oleh masyarakat khususnya kalangan mahasiswa di 

Purwokerto. 

Ketertarikan dalam melakukan penelitian mengenai loyalitas 

pelanggan Waroenk Ora Umum ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan dan inovasi terhadap 

loyalitas pelanggan Waroenk Ora Umum.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakan diatas maka dibuatlah pertanyaan untuk 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelangga Waroenk Ora Umum di Purwokerto ? 

2. Apakah Kepuasan Pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Waroenk Ora Umum di Purwokerto ? 

3. Apakah Inovasi Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Waroenk Ora Umum di Purwokerto ? 
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4. Apakah Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan dan Inovasi Produk 

secara simultan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Waroenk Ora Umum di Purwokerto ? 

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan latar belakan dan rumusan masalah yang telah disusun, 

maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Mengetahui tentang pengaruh positif dan signifikan Kualitas Pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan Waroenk Ora Umum di Purwokerto. 

2. Mengetahui tentang pengaruh positif dan signifikan Kepuasan Pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan Waroenk Ora Umum di Purwokerto. 

3. Mengetahui tentang pengaruh positif dan signifikan Inovasi Produk 

terhadap loyalitas pelanggan Waroenk Ora Umum di Purwokerto. 

4. Mengetahui tentang pengaruh positif dan signifikan Kualitas Pelayanan, 

Kepuasan Pelanggan dan Inovasi Produk terhadap loyalitas pelanggan 

Waroenk Ora Umum di Purwokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain: 

1. Bagi ilmu pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya. 

2. Bagi perusahaan 
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Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan mampu memaksimalkan 

promosi penjualan yang dilakukan untuk dapat memanfaatkan peluang 

yang ada berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. 

 

3. Bagi konsumen 

Konsumen diharapkan menjdadi mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi loyalitas yang dapat dilakukan oleh konsumen. 

4. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan peneliti mengenai pengaruh positif dan signifikan Kualitas 

Pelayanan, Kepuasan Pelanggan dan Inovasi Produk terhadap loyalitas 

pelanggan Waroenk Ora Umum di Purwokerto. 
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