
I.  PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan usaha bisnis dalam era globalisasi saat ini semakin pesat, hal ini 

ditandai dengan tingkat persaingan antar perusahaan yang semakin tinggi dan 

ketat. Keadaan tersebut menyebabkan perusahaan pada umumnya berusaha untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup, dengan cara mengembangkan perusahaan, 

memperbaiki kualitas layanan, sehingga memperoleh laba optimal serta dapat 

memperkuat posisi dalam menghadapi perusahaan  pesaing. Dengan tingginya 

tingkat persaingan antar produsen, akan menguntungkan konsumen karena 

konsumen akan lebih leluasa dalam memilih produk yang sesuai keinginan. 

Sedangkan bagi produsen, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi produsen 

untuk menciptakan pelanggan. Banyak perusahaan mengandalkan kepuasan 

konsumen untuk menciptakan pelanggan, tetapi tidak cukup sampai konsumen 

puas saja, karena konsumen yang puas tersebut dapat membeli produk pesaing 

tanpa ragu-ragu (Griffin, 2002 dikutip dari Yudha Bagja Diputra, 2007).

Banyaknya merek yang beredar di pasaran menambah mudahnya bagi konsumen 

untuk memilih, seperti halnya produk makanan cepat saji. Dengan munculnya 

produk-produk makanan baru, maka akan memudahkan konsumen untuk memilih 



merek. Tingkat loyalitas konsumen menjadi strategi penting bagi perusahaan agar 

konsumen tetap loyal terhadap merek.

Loyalitas konsumen adalah bentuk tertinggi dari kepuasan konsumen yang 

menjadi tujuan setiap bisnis. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Tjiptono 

(2007:110) loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merk, 

toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka 

panjang. Kemampuan dan kemauan untuk melayani dan mendengarkan para 

pengusaha yang berhubungan langsung dengan konsumen sangat besar artinya 

dalam menambah nilai suatu produk. Strategi pemasaran yang tepat yang 

dilakukan perusahaan merupakan faktor penting dalam usaha meningkatkan 

loyalitas konsumen. Hal ini harus jelas dicermati oleh para pemasar agar 

perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan pasar guna mengungguli 

para pesaing dengan produk atau merek yang ditawarkan.

Menyadari fenomena tersebut, masing-masing perusahaan berusaha menciptakan 

perubahan agar pelanggan tetap loyal. Faktor rangsangan pemasaran dari 

perusahaan juga dapat menyebabkan loyalitas konsumen terhadap merek makanan 

cepat saji. Pilihan produk makanan cepat saji yang semakin beragam, menuntut 

perusahaan agar lebih mengamati siapa, bagaimana, kapan, dimana dan mengapa 

konsumen melakukan pembelian. Hal ini penting untuk diketahui perusahaan agar 

produk yang ditawarkan dapat mencapai target pemasaran secara efektif. Banyak 

faktor yang menjadi penyebab konsumen tersebut loyal atau tidak terhadap suatu 
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produk, diantaranya adalah melalui kualitas pelayanan yang diberikan serta 

kepuasan konsumen terhadap merek tersebut.

Peneliti juga menggunakan penelitian yang sejenis mengenai pengaruh kualitas 

pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen yang juga 

dijadikan rujukan penulisan penelitian ini, yaitu dari penelitian karya Ivon 

Verawati yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen 

terhadap Loyalitas Konsumen Produk Sepeda Motor Honda Type Matic pada CV. 

Jaya Abadi Semarang”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010. Setelah 

dilakukan analisis atas hasil penelitian, diketahui hasil pengujian hipotesis secara 

parsial menunjukkan bahwa kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen 

menunjukkan signifikan positif. Hasil pengujian hipotesis secara parsial 

menunjukkan bahwa kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen 

menunjukkan signifikan positif. Pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan 

bahwa pengaruh antara kualitas pelayanan, kepuasan konsumen secara bersama-

sama terhadap loyalitas konsumen adalah signifikan. Dalam penelitian ini juga 

menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan jasa 

terhadap kepuasan konsumen Motor Honda yaitu sebesar

21,2 % dan ada pengaruh yang signifikan kepuasan konsumen terhadap loyalitas

konsumen Motor Honda yaitu sebesar 42,1%.

Dewasa ini, perkembangan usaha di bidang makanan sangat beraneka ragam 

mulai dari bentuk dan rasa yang ditawarkan kepada konsumen. Pada masa lalu 

restoran digunakan banyak orang hanya untuk makan, namun sekarang ini 
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restoran bagi banyak orang bukan hanya tempat untuk makan, tetapi juga sebagai 

tempat untuk berkumpul, mengobrol, bisnis, dan pesta, sehingga restoran 

sekarang ini menuntut adanya suatu nilai lebih, baik kualitas produk yang 

disajikan, kualitas pelayanan yang di berikan dan juga tempat yang nyaman dan 

kondusif, sehingga dapat bersaing dengan restoran lainnya. Permintaan terhadap 

jasa restoran seperti restoran cepat saji semakin meningkat dan mengakibatkan 

munculnya perusahaan baru yang bergerak dibidang yang sama sehingga 

menimbulkan persaingan yang tinggi pada bidang usaha tersebut.

Salah satu jenis makanan yang ditawarkan kepada konsumen adalah pizza. Pizza 

merupakan makanan khas Italia dengan bahan baku utama daging ayam dan sapi, 

keju mozerela yang lezat, saus pizza dan sayuran segar pilihan yang menyehatkan. 

Saat ini telah banyak restoran yang membuka usaha dengan menjual pizza sebagai 

menu utama sehari-hari. Diantaranya adalah Pizza Hut,  Salah satu cabang 

restoran Pizza Hut yang ada di Bandar Lampung adalah Pizza Hut Lotus yang di 

buka pada tanggal 18 Februari 2002 di Plaza Lotus Lt.dasar Jl. Raden Intan No.73 

Kedaton Bandar Lampung. Pizza Hut Lotus hadir dengan menawarkan berbagai 

macam produk pizza yang sangat digemari oleh para konsumen. Produk pizza 

yang beraneka ragam akan membuat konsumen tidak mudah bosan dan bisa 

memilih produk pizza yang sesuai dengan selera konsumen. Produk pizza 

mempunyai berbagai jenis toping, bagi yang tidak suka daging ada jenis pizza 

yang topingnya berisi sayuran semua, dan juga sebaliknya untuk konsumen yang 

tidak suka sayuran ada toping pizza yang berisi daging semua.
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Tabel 1. Produk Pizza (Pilihan Topping Pizza dan Isinya) di Pizza Hut Lotus 
Tahun 2011

No Pilihan Topping Pizza Isi Topping Pizza atau Rasa

1 Super Supreme Pepperoni sapi, daging sapi asap, daging sapi 
cincang, burger sapi, jamur, bawang, paprika hijau 
dan paprika merah

2 Shrimp Kress Udang tepung, crabstick, baso ayam, saus asam-
manis-pedas dan remah kremes gurih

3 Sosisole Sosis sapi ayam empuk berbalut tepung kremes 
garing dengan saus panggang yang pas manisnya

4 Black Pepper Chiken Saus lada hitam bertabur daging ayam, paprika hijau 
dan paprika merah serta bawang

5 Meat Lovers Irisan sosis sapi, daging sapi cincang, burger sapi 
dan sosis ayam

6 Fishchips Potongan ikan renyah, manis gurih saus mayolime

7 Tuna Melt Irisan tuna bercampur butiran jagung, bawang dan 
saus mayonnaise

8 Splitza ( hanya ukuran 
sedang )

Seefood : udang, crabstick, tuna, bawang, paprika 
hijau, saus thousand island

Beetato Pepperoni : pepperoni sapi, daging sapi 
cincang, kentang, saus thousand island

9 Quadza ( hanya ukuran 
besar )

Meat lovers, Clasis favourite, Supreme, Beeforn

10 Classic Favourite Pepperoni sapi, daging sapi cincang dan jamur

11 Beetato Pepperoni Daging sapi cincang, pepperoni sapi, kentang dan 
saus thousand island

12 Chicken Favourite Sosis ayam asap, sosis ayam dan jamur

13 Vegetable Favourite Jamur, bawang, paprika hijau dan tomat

14 Deluxe Cheese 100% keju mozzerella dengan saus pizza

15 Chicarbonara Potongan ayam, daging sapi asap, jamur, saus 
carbonara creamy

16 Olive Mushroom Jamur berpadu rempah gurih, dengan minyak zaitun

17 Beef Pronto Sosis Italia, Peperoni sapi, saus tomat italia segar

Sumber : Pizza Hut Cabang Lotus, Bulan Januari 2011

5



Tabel 1 dapat di lihat bahwa Pizza Hut memberikan banyak pilihan menu pizza 

dengan isi yang beranekaragam yang di sesuaikan dengan selera konsumen. 

Sehingga para pembeli memiliki banyak pilihan dan tidak bosan dengan jenis 

produk pizza yang ditawarkan.

Berikut daftar harga produk pizza yang ditawarkan, berdasarkan pilihan toping 

dengan tanpa pinggiran dan dengan pinggiran pada Pizza Hut cabang Lotus.

Tabel 2. Pilihan Topping Pizza atau Rasa Berikut Harga (belum termasuk 
pajak) Per Ukuran tanpa Pinggiran Sosis/Keju/Crowncrust/Cheesy 
Bites di Pizza Hut Lotus Tahun 2011

Pilihan Topping Pizza Ukuran Personal 
Per 2 Orang 

(Rp)

Ukuran Sedang 
Per 3 Orang 

(Rp)

Ukuran Besar 
Per 5 Orang 

(Rp)

- Super Supreme 
- Shrimp Kress

20.000,00 48.182,00 69.091,00

- Sosisole 
- Fishchips 
- Black Pepper Chicken 
- Tuna Melt 
- Meat Lovers 

19.091,00 44.545,00 63.636,00

- Splitz 
- Chicarbonara 
- Olive Mushroom 
- Beef Pronto 

NA 44.545,00 NA

- Quadza NA NA 63.636,00

- Classic Favourite 
-  Beetato Pepperoni 
-  Chicken Favorite 
- Vegetable Favourite

18.182,00 41.818,00 60.000,00

- Deluxe Cheese 14.545,00 33.636,00 47.273,00

Sumber : Pizza Hut Cabang Lotus, Bulan Januari 2011

Catatan : NA = Not Available = Tidak Tersedia
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Tabel 3. Pilihan Topping Pizza atau Rasa Berikut Harga (belum termasuk 
pajak) Per Ukuran dengan Pinggiran Sosis/Keju/Crowncrust/Cheesy Bites di 
Pizza Hut Lotus Tahun 2011

Pilihan 
Topping 

Pizza

Pinggiran Sosis/Keju/Crown Crust Pinggiran Cheesy Bites

Ukuran 
Personal 

Per 2 
Orang 
(Rp)

Ukuran 
Sedang 
Per 3 

Orang 
(Rp)

Ukuran 
Besar Per 
5 Orang 

(Rp)

Ukuran 
Personal 

Per 2 
Orang 
(Rp)

Ukuran 
Sedang 
Per 3 

Orang 
(Rp)

Ukuran 
Besar Per 
5 Orang 

(Rp)

- Super 
Supreme 
- Shrimp 
Kress

29.091,00 61.818,00 69.091,00 30.909,00 66.364,00 94.545,00

- Sosisole 
- Fishchips 
- Black Peper 
Chicken 
- Tuna Melt 
- Meat Lovers

28.182,00 58.182,00 80.909,00 30.000,00 62.727,00 89.091,00

- Splitza 
- Chicar 
bornara 
- Beef Pronto

NA 58.182 NA NA 62.727,00 NA

- Quadza NA NA 80.909 NA NA 89.091,00

- Classic 
Favourite 
- Beetato 
Pepperoni 
- Chicken 
Favourite 
- Vegetable 
Favourite

27.273,00 55.455,00 77.273,00 29.091,00 60.000,00 85.455,00

- Deluxe 
Cheese

23.636,00 42.273,00 64.545,00 25.454,00 51.818,00 72.727,00

Sumber : Pizza Hut Cabang Lotus, Bulan Januari 2011

Catatan : NA = Not Available = Tidak Tersedia
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Tabel 2 di atas menunjukkan harga yang di tawarkan relatif lebih murah daripada 

pizza yang menggunakan pinggiran, karena pizza yang tidak memakai pinggiran 

rasanya hanya seperti roti biasa di bandingkan dengan yang memakai pinggiran. 

Tabel 3 di atas menunjukkan terdapat empat pilihan pinggiran dengan harga yang 

berbeda sesuai dengan ukuran dan jenis pizza yang di pilih. Pingiran keju yaitu 

terdapat keju didalam pinggiran roti. Pinggiran Sosis yaitu terdapat sosis ayam di 

dalam pinggiran roti. Crowncrust yaitu perpaduan antara chicken stick, keju 

mozarella, dan saus honey mustard yang terdapat di pinggiran roti. Terdapat satu 

pinggiran lagi untuk pizza, dimana pinggiran ini merupakan jenis pinggiran pizza 

yang paling mahal dari ke tiga jenis pinggiran lainny, yaitu Cheesy Bites. Hal ini 

di karenakan proses pembuatan pinggiran Cheesy Bites lebih rumit dari pinggiran 

yang lain dan harga bahan bakunya yang lebih mahal dari pinggiran lainnya. 

  

Produk Pizza Hut di mata masyarakat sudah diakui sebagai produk yang 

berkualitas. Sikap positif masyarakat untuk memutuskan membeli terhadap 

produk Pizza Hut  juga demikian. Hal yang melatarbelakangi permasalahan 

bahwa produk Pizza Hut yang merupakan brand image bagi masyarakat sebagai 

pelopor produk pizza di Indonesia tersebut sudah mengalami penurunan tingkat 

loyalitasnya. Terbukti dengan data target dan realisasi penjualan berikut ini yang 

dikeluarkan Pizza Hut Cabang Lotus Lampung selama bulan Januari 2010 – 

Desember 2010 :
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Tabel 4. Penjualan Pizza Hut Lotus Lampung bulan Januari 2010 – 
Desember 2010

Bulan Penjualan (Rp.)

Januari 1.074.626.356

Februari 1.017.521.966

Maret 1.059.533.349

April 1.048.222.489

Mei 1.060.675.223

Juni 946.017.928

Juli 904.896.550

Agustus 780.554.575

September 900.674.604

Oktober 810.113.082

November 816.507.152

Desember 930.397.612

Sumber : Pizza Hut Cabang Lotus 2011

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa penjualan pada Pizza Hut Lotus mengalami 

fluktuasi, yaitu terjadi peningkatan dan penurunan penjualan setiap bulannya. 

Selama periode 2010 Pizza Hut Pagar Lotus beroperasi yaitu pada bulan Januari 

2010 sampai bulan Desember 2010, pada tabel dapat dilihat selama bulan Januari 

sampai Mei jumlah penjualan berkisar di atas 1 milyar per bulan, tetapi bulan Juni 

sampai Desember jumlah penjualan menurun dan di bawah 1 milyar per bulan. 

Jumlah penjualan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2010, yaitu sebesar 

Rp. 1.074.626.356,00 Jumlah penjualan terendah  terjadi pada bulan Agustus 

2010, yaitu Rp. 780.554.575,00.
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Rata-rata pencapaian target perbulan pada tahun 2010 yang sebesar 97,60% dan 

terjadinya fluktuasi jumlah penjualan karena dipengaruhi oleh pemasaran yang 

dilakukan oleh Pizza Hut Lotus. Diantaranya pemasaran yang digunakan oleh 

Pizza Hut Lotus yaitu :

1. Melakukan kegiatan promosi berupa iklan di televisi, membuat akun di 

Facebook, dan membuat web di internet www.Pizzahut.co.id. Selain itu juga 

menyebarkan pamflet ke rumah konsumen apabila ada promosi baru atau produk 

baru yang akan keluar.

2. Menawarkan kualitas layanan

Kualitas pelayanan merupakan salah satu strategi suatu perusahaan untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen sehingga konsumen tersebut akan loyal kepada 

produk-produk yang ditawarkan. Pelayanan yang baik menimbulkan dampak 

positif bagi Pizza Hut Lotus, karena konsumen yang merasa puas dengan 

pelayanan yang di berikan akan kembali lagi bahkan akan mengajak serta orang 

lain untuk merasakan pelayanan yang di berikan oleh Pizza Hut Lotus Lampung. 

                                                                                                                         Pelaya

nan yang diberikan Pizza Hut Lotus Lampung dibagi dalam tiga macam jenis 

layanan :

1. Makan di Tempat (Dine In)

Pelayanan ini diberikan bagi konsumen yang ingin membeli pizza dan langsung 

dimakan di tempat. Untuk pelayanan ini, Pizza Hut Lotus menggunakan sistem 

service table, yaitu para konsumen tidak perlu mengantri untuk membeli pizza 

melainkan mereka cukup datang dan memilih tempat duduk yang mereka suka 
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dan melakukan pemesanan di meja tersebut sesuai dengan menu dan harga yang 

mereka inginkan kemudian semua pesanan yang mereka pilih akan di antar 

kemeja mereka dalam waktu kurang lebih 15 menit.

Khusus pelayanan Dine in, Pizza Hut Lotus memiliki sistem yang disebut “Ten 

Momment Of  Truth” (Saat-saat terpenting dimana 10 hal tersebut diberikan 

kepada konsumen dalam bentuk pelayanan) 

a. Menyambut Konsumen (Greeting)

Pada saat konsumen akan masuk pelayan akan segera membukaan pintu dan 

memberikan sambutan dengan senyuman.

b. Mengantar Ketempat Duduk (Seating)

Setelah menyambut konsumen, pelayan kemudian mengantarkan konsumen 

tersebut ketempat duduk.

c. Mengambil Pesanan (Taking the order)

Setelah konsumen duduk, kemudian pelayan memberikan buku menu dan 

mencatat semua pesanan yang dipesan oleh pembeli tersebut.

d. Mengantar Minuman (Serving drink)

Mengantarkan minuman yang telah dipesan.

e. Mengantar Hidangan Pembuka (Serving starter)

Mengantarkan hidangan pembuka yang telah di pesan.

f. Mengantar Hidangan Utama (Serving the main course)
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Mengantar hidangan utama yang telah dipesan.

g. Menghampiri Pembeli Kembali Setelah Datang Hidangan Utama (Following 

up after the main course)

Menanyakan kepada pembeli adakah tambahan pesanan dan menanyakan 

bagaimana rasa pizza hari ini, apakah enak atau tidak.

h. Menawarkan Hidangan Penutup (Offering dessert)

Setelah hidangan utama habis, pelayan wajib menawarkan hidangan penutup.

i. Mengantarkan Hidangan Penutup dan Menawarkan Kertas Bukti Pembayaran 

(Delivery dessert and offering the bill)

Mengantarkan hidangan penutup apabila konsumen tersebut memesan dan 

mengantarkan bukti total pembelian pada saat itu.

j. Mengambil Pembayaran dan Mengucapkan Terima Kasih (Taking payment 

and thanking)

Mengambil jumlah uang yang dibayar dan memberikan kembalian apabila ada 

kemudian mengucapkan “Terima kasih, datang kembali”.

2. Pesan Bawa Pulang (Take Away)

Pelayaan ini diberikan bagi konsumen yang ingin membeli pizza tetapi tidak 

untuk makan di tempat, konsumen cukup datang langsung dan pelayan akan 

memberikan buku menu yang bisa dipilih untuk pesan bawa pulang. Setelah itu 

konsumen cukup menunggu kurang lebih 15 menit di tempat yang sudah di 

sediakan. Untuk konsumen yang tidak suka menunggu bisa juga menelpon 
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terlebih dahulu ke nomor Delivery Service (0721) 786-829, jadi ketika mereka 

datang tidak perlu menungu lagi karena pizza yang mereka pesan sudah tersedia.

3. Pesan Antar ke Rumah (Delivery Service)

Pelayaan ini diberikan bagi para konsumen yang ingin membeli pizza tetapi tidak 

bisa datang untuk memesan langsung. Mereka cukup menelpon ke nomor (0721) 

786-829, kemudian mulai memesan jenis pizza yang mereka inginkan, setelah itu 

mereka tinggal menunggu kurang lebih 45 menit setelah selesai melakukan 

pemesanan. Tetapi tidak semua tempat bisa menggunakan pelayanan ini, karena 

ada batasan wilayah pengantaran. Hal ini dilakukan agar janji waktu yang 

diberikan yaitu kurang lebih 45 menit dapat terealisasi dan pizza yang diantar 

tetap dalam kondisi panas.

Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Kotler, Philip (2005:123) 

menjelaskan ada lima penentu kualitas pelayanan, yaitu:

1. Tangible (benda berwujud)

Tangible (benda berwujud) meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel 

dan media komunikasi. Pizza Hut Lotus tidak memiliki gedung sendiri, tetapi 

Pizza Hut Lotus menyewa tempat di lantai 1 Plaza Lotus. Ruangan Pizza Hut 

Lotus dibagi menjadi 2 bagian yaitu FOH (Front of House) tempat konsumen 

menikmati produk Pizza, dan BOH (Back Of House) tempat karyawan membuat 

produk pizza. Kebersihan ruangan sangat diperhatikan oleh karyawan, di BOH 

setiap 15 menit lantai harus di sapu, dan setiap 1 jam lantai harus dipel. Di bagian 

FOH, meja yang sudah dipakai konsumen segera di bersihkan dan di lap, dan 

keadaan meja tersebut harus sama seperti sebelum dipakai. Ruangan FOH dibuat 
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menjadi 2 bagian yaitu ruangan untuk konsumen yang merokok dan yang tidak 

merokok, hal ini untuk membuat nyaman konsumen yang tidak merokok. 

Kenyamanan ruangan sangat diperhatikan Pizza Hut Lotus, dengan adanya 

pendingin ruangan dan perfume ruangan membuat konsumen nyaman. Selain itu 

disediakan musik untuk membuat suasana lebih santai. Lalu Pizza Hut Lotus 

menyediakan tempat cuci tangan lengkap dengan cermin yang besar. Tempat 

parkir yang tersedia sangat luas untuk motor dan mobil, karena memakai tempat 

parkir Plaza Lotus. Penampilan karyawan sangat diperhatikan oleh manajemen, 

karyawan BOH dan FOH memakai seragam yang telah ditentukan perusahaan, 

untuk karyawan BOH ditambah asesoris topi, hal ini agar rambut karyawan tidak 

ada yang masuk ke produk ketika sedang dibuat. Karyawan pria, rambut harus 

rapi tidak gondrong, jenggot dan kumis harus dicukur sebelum bekerja. Karyawan 

wanita, rambut yang panjang harus memakai sanggul tidak oleh terurai, bagi 

wanita muslim yang memakai jilbab juga disiapkan oleh perusahaan.

2. Emphaty (empati)

Empati merupakan kesediaan perusahaan untuk memberikan perhatian yang 

mendalam dan khusus kepada masing-masing pelanggan. Rasa empati dapat 

tercermin melalui kinerja karyawan yang dapat memberikan perhatian secara 

individual atau personal kepada semua konsumen, dan sikap komunikatif yang 

mendukung terciptanya interaksi antara karyawan dan konsumen. Dengan 

demikian, konsumen akan lebih terbuka untuk menyatakan berbagai keluhan 

(complain) yang mereka rasakan. Karyawan Pizza Hut Lotus dituntut oleh 

manajemen untuk akrab dan ramah dengan konsumen, contohnya menyatakan 
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kabar, dan basa basi lainnya. bahkan bila perlu karyawan harus hafal dengan nama 

konsumen yang sering datang ke Pizza Hut Lotus. 

3. Reliability (keandalan)

Keandalan merupakan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan layanan yang 

dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. Karyawan dituntut untuk melayani 

konsumen dengan cepat dan akurat, artinya bahwa tidak terjadi kesalahan produk 

yang dipesan dan yang diterima oleh konsumen. Selain itu, waktu datangnya 

produk yang dijanjikan kepada konsumen harus sesuai.atau tidak boleh sampai 

terjadi keterlambatan datangnya produk 

4. Responsiveness (daya tanggap)

Responsiveness atau daya tanggap merupakan kesediaan perusahaan untuk 

membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Karyawan Pizza Hut 

Lotus dituntut untuk sigap dan siap sedia dalam melayani konsumen. Apabila ada 

konsumen yang memanggil utnuk meminta bantuan, karyawan tersebut harus 

cepat mendatangi konsumen tersebut. Selain itu, karyawan Pizza Hut Lotus 

memiliki kempampuan menangani transaksi dengan cepat, seperti menerima 

orderan produk dari konsumen. Lalu apabila ada konsumen yang menyampaikan 

keluhan atas produk atau pelayanan, karyawan tersebut bisa menanggapi dengan 

bijak, lalu disampaikan kepada manajemen, sehingga manajer bisa menyelesaikan 

keluhan tersebut.

5. Assurance (jaminan)

Assurance atau jaminan merupakan pengetahuan dan kesopanan karyawan dan 

kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Keramahan dan 

kesopanan karyawan Pizza Hut Lotus bisa dirasakan konsumen mulai dari pintu 
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masuk, ketika konsumen sampai di pintu masuk dibukakan pintu dan disambut 

dengan senyum yang ramah dan kata “selamat datang “ dari karyawan, setelah itu 

konsumen diantar sampai ditempat duduk yang telah disediakan. Karyawan 

mampu memberi informasi produk yang lengkap kepada konsumen, sehingga apa 

yang dibutuhkan konsumen dapat didapat. Selain itu karyawan mampu mampu 

menanamkan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk pizza yang 

ditawarkan memiliki rasa yang lezat, sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Semakin berkualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi juga tingkat 

kepuasan yang akan diterima oleh konsumen. Bila kepuasan konsumen semakin 

tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi Pizza Hut Lotus karena 

konsumen yang puas tersebut akan terus melakukan pembelian ulang.

Menurut Phillip Kottler (2005 : 70)

”Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 
muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang 
dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja 
memenuhi harapan pelanggan puas, jika kinerja melebihi harapan 
pelanggan amat puas atau senang.”

Jika konsumen sudah merasa puas, maka tidak terlalu sulit bagi Pizza Hut Lotus 

untuk membuat konsumen tersebut loyal kepada produk yang ditawarkan Pizza 

Hut Lotus. Karena loyalitas konsumen akan muncul apabila kepuasan konsumen 

tersebut tinggi.

Menurut Lupiyoadi (2006:161), konsumen yang loyal akan menunjukkan ciri-ciri 

sebagai berikut:

1. Repeat : Apabila konsumen membutuhkan produk atau jasa akan membeli 

produk kembali pada perusahaan tersebut
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2. Retention : Konsumen tidak terpengaruh kepada pelayanan dan produk yang 

ditawarkan oleh pesaing

3. Refferal : Jika produk atau jaasa baik, konsumen akan mempromosikan kepada 

orang lain, dan jika buruk maka konsumen diam dan memberitahukannya pada 

pihak perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian pada Pizza Hut Lotus Bandar Lampung  dengan judul 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Konsumen melalui 

Variabel Kepuasan Konsumen pada Restoran Pizza Hut Lotus di Bandar 

Lampung”

1.2 Permasalahan

Perusahaan wajib memperhatikan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumennya, 

begitu juga restoran Pizza Hut Lotus, yang harus mengetahui selera konsumennya 

agar tetap dapat memenuhi kepuasan. Hal ini penting karena kepuasan konsumen 

pada akhirnya akan berdampak pada kesetiaan konsumen pada produk dan jasa 

yang ditawarkan Pizza Hut Lotus yang dapat diindikasikan dari peningkatan 

penjualan produk dan peningkatan pangsa pasar, yang akhirnya diharapkan 

berpengaruh pada tingkat keuntungan yang diperoleh pada tahun 2010 serta 

keberlanjutan usaha selanjutnya.

Tabel 4 dapat dilihat jumlah penjualan yang diperoleh Pizza Hut Lotus cenderung 

menurun, bahkan pada bulan Agustus pendapatan yang didapat sangat rendah jika 

dibandingkan dengan bulan yang lain. Masalah yang dihadapi perusahaan terletak 

17



pada kurangnya kesadaran karyawan dalam memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada konsumen. Hari Sabtu dan Minggu yang merupakan hari ramai 

juga merupakan kendala bagi perusahaan, apabila manajemen tidak bisa mengatur 

karyawan agar fokus dan tetap melayani konsumen secara maksimal, tentu saja 

konsumen yang merasa tidak dilayani dengan baik akan merasa tidak puas. 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka permasalahan yang akan diteliti adalah 

“Apakah kualitas pelayanan dan kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen pada Restoran Pizza Hut Lotus Bandar Lampung?” 

  

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen pada 

Restoran Pizza Hut Lotus Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Restoran Pizza Hut Bandar Lampung

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai respon konsumen 

terhadap kualitas layanan yang diberikan Restoran Pizza Hut Lotus. Informasi 

tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan 

strategi yang akan ditempuh perusahaan untuk meningkatkan pelayanannya 

terhadap konsumen.

1.4.2 Bagi Universitas Lampung
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Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya mengenai sikap konsumen.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kualitas pelayanan merupakan tindakan yang harus dilakukan dengan baik 

didalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen setiap waktu.

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Kotler, Philip (2005:123) menjelaskan 

indikator kualitas pelayanan atau mutu jasa menurut konsumen ada 5 dimensi 

sebagai berikut :

1. Tangible (benda berwujud): penampilan fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan, 

dan bahan komunikasi.  

2. Emphaty (empati): kesediaan memberikan perhatian yang mendalam dan 

khusus kepada masing-masing pelanggan. 

3. Reliability (keandalan): kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan 

secara meyakinkan dan akurat. 

4. Responsiveness (daya tanggap): kesediaan membantu pelanggan dan 

memberikan jasa dengan cepat. 

5. Assurance (jaminan): pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan 

mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan.

Dengan kualitas pelayanan yang baik, maka kepuasan yang diperoleh konsumen 

akan semakin tinggi. Saat ini, persaingan yang semakin ketatdimana banyak 

produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan keinginan konsumennya 
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menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan dan berorientasi kepada 

kepuasan konsumen sebagai tujuan utama.

Menurut Phillip Kottler (2005 : 70)

”Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 
muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang 
dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja 
memenuhi harapan pelanggan puas, jika kinerja melebihi harapan 
pelanggan amat puas atau senang.”

Terciptanya kepuasan konsumen akan memberikan manfaat, diantaranya adalah 

hubungan antara perusahaan dan konsumen menjadi harmonis, menjadi dasar bagi 

pembelian ulang serta terciptanya loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen sangat 

penting artinya bagi perusahaan yang menjaga kelangsungan usahanya. 

Konsumen yang setia adalah konsumen yang sangat puas dengan produk atau 

pelayanan yang diberikan, sehingga mempunyai antusiasme untuk 

memperkenalkannya kepada siapapun yang mereka kenal. Konsumen yang loyal 

akan memperluas “kesetiaan” mereka pada produk-produk yang ditawarkan. Agar 

konsumen tetap loyal, maka banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain 

kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen.

Menurut Lupiyoadi (2006:161), konsumen yang loyal akan menunjukkan ciri-ciri 

sebagai berikut:

1. Repeat : Apabila konsumen membutuhkan produk atau jasa akan membeli 

produk pada perusahaan tersebut

2. Retention : Konsumen tidak terpengaruh kepada pelayanan dan produk yang 

ditawarkan oleh pihak lain
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3. Refferal : Jika produk atau jasa baik, konsumen akan mempromosikan kepada 

orang lain, dan jika buruk maka konsumen diam dan memberitahukannya pada 

pihak perusahaan.

Gambar 1 : Skema kerangka pemikiran

1.6  Hipotesis 
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Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan yaitu :

Kualitas Pelayanan  dan Kepuasan Konsumen  berpengaruh signifikan terhadap 

Loyalitas Konsumen   pada Pizza Hut Lotus Bandar Lampung.
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