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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan zaman seperti sekarang ini, pendidikan menjadi dambaan 

bagi semua orang. Berbagai cara dilakukan oleh semua orang untuk mencapai 

tingkat pendidikan yang tinggi, selain melakukan rutinitas belajar di lembaga 

pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, dibutuhkan pula 

buku-buku literatur sebagai penunjang untuk meraih apa yang telah dicita-citakan 

Mencari ilmu guna meraih cita-cita, tidak hanya dilakukan pada usia anak-anak 

atau remaja, bahkan banyak usia tua yang mencari ilmu dengan melanjutkan studi 

yang lebih tinggi. 

Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Propinsi Jawa Timur menjadi 

daya tarik tersendiri bagi produsen buku literatur untuk memasarkan produknya. 

Pertimbangan Kota Malang dijadikan sebagai pasar sasaran bagi produsen buku 

literatur, karena Kota Malang merupakan kota pendidikan. Dengan status sebagai 

kota pendidikan, maka keberadaan masyarakatnya merupakan masyarakat yang 

terpelajar dan memahami tentang pentingnya pendidikan.  Selain itu, seperti 

halnya di kota-kota besar di Indonesia, di Kota Malang banyak dijumpai toko-

toko buku, diantaranya toko buku Gramedia, Togamas, dan toko-toko buku yang 

tersebar di jalan willis.  

Toko buku Togamas yang awalnya berasal dari Malang, saat ini telah sukses 

membangun jaringannya di lima kota lain, yaitu Jogja, Denpasar, Surabaya, 

Semarang dan Bandung. Sedangkan Kota Jakarta direncanakan akan menjadi 
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target selanjutnya (Anonymous:2007). Semakin luas jariangan yang dibangun 

merupakan indikator bahwa kehadiran toko buku Togamas mampu diterima oleh 

masyarakat. 

Keberhasilan Toko buku Togamas, sebagai salah satu toko buku yang 

terkemuka di Kota Malang sangat dipengaruhi oleh bagaimana toko buku tersebut 

dapat memuaskan pelanggannya. Dalam menjalankan aktivitasnya Toko buku 

Togamas perlu memberikan jasa maupun produk yang berkualitas sesuai dengan 

harapan pelanggan. Pelayanan pelanggan hendaknya diarahkan kepada pelayanan 

yang berkesinambungan, bahkan sampai seumur hidup. Dalam mencapai 

kepuasan pelanggan, perusahaan sebaiknya memfokuskan aktivitasnya pada rantai 

nilai yang dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas (Hutabarat, 2000).  

Kualitas pelayanan (service quality) merupakan suatu strategi yang sangat 

penting bagi keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu organisasi bisnis 

(Suhartanto, 2000). Sering dijumpai bahwa hampir semua toko buku berusaha 

memberikan tawaran yang menarik pada pelanggan. Hal ini bisa dilihat dari 

perang discount yang terjadi diantara toko buku.  Namum, memberikan discount 

yang besar kepada pelanggan bukan merupakan satu-satunya alternatif untuk 

menarik pelanggan. Tanpa diimbangi dengan kualitas pelayanan yang baik kepada 

pelanggan, maka tawaran discount tersebut tidak akan berhasil menarik 

pelanggan. Discount hanyalah merupakan besarnya manfaat bagi pelanggan. Oleh 

karena itu perusahaan dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang 

berkualitas. Disisi lain disamping perubahan ekonomi dunia, pelayanan juga 

berubah baik dalam hal perilaku demografi maupun gaya hidup. Perusahaan 
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dituntut untuk membahagiakan (tidak hanya memuaskan) pelanggan dengan 

memberikan pelayanan yang sesuai serta bernilai tambah bagi pelanggan. 

Komitmen akan kualitas pelayanan yang berorientasi pada pelanggan merupakan 

prasyarat utama dalam menunjang keberhasilan bisnis (Hutabarat, 2000). 

Untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan Toko buku Togamas 

Malang dibutuhkan kualitas pelayanan sebaik mungkin, sedangkan untuk 

mewujudkan kepuasan pelanggan atas pelayanan yang ada, dibutuhkan adanya 

komitmen yang tinggi dari para karyawan. Parasuraman, et al, (1988) 

mengemukakan bahwa suatu instrumen yang di desain untuk mengukur kualitas 

pelayanan (Service Quality) didasarkan pada lima dimensi kualitas pelayanan 

yaitu (1) tangible (bukti fisik) untuk mengukur penampilan fisik peralatan, 

karyawan serta sarana komunikasi (2) reliability (keandalan) untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa yang tepat dan dapat diandalkan 

(3) responsiveness (daya tanggap) untuk membantu dan memberikan pelayanan 

kepada konsumen dengan cepat (4) assurance (jaminan) untuk mengukur 

kemampuan dan kesopanan karyawan serta sifat dapat dipercaya yang dimiliki 

oleh karyawan (5) emphaty (empati) untuk mengukur pemahaman karyawan 

terhadap kebutuhan konsumen serta perhatian yang diberikan oleh karyawan. 

Mengukur kepuasan pelanggan sangat bermanfaat bagi organisasi atau 

perusahaan dalam rangka mengevaluasi posisi organisasi atau lembaga saat ini 

dibandingkan dengan pesaing atau pengguna akhir, serta menemukan bagian 

mana yang membutuhkan peningkatan. Umpan balik dari pelanggan secara 

langsung atau focus group atau dari keluhan pelanggan merupakan alat untuk 
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mengukur kepuasan pelanggan. (Rangkuti, 2003). Pada dasarnya pengertian 

kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja 

atau hasil yang dirasakan. Engel dan Pawitra dalam Rangkuti (2003) mengatakan 

bahwa pengertian tersebut dapat diterapkan dalam penilaian kepuasan atau 

ketidakpuasan terhadap suatu perusahaan  tertentu karena keduanya berkaitan erat 

dengan konsep kepuasan pelanggan.  

Penelitian tentang kualitas pelayanan dikaitkan dengan kepuasan 

pelanggan telah banyak dilakukan, salah satunya dilakukan oleh Indra, Dodik 

Agung dan Tri Gunarsih (2005) yang menyimpulkan bahwa variabel reliability, 

responsiveness, empathy, assurance, dan tangible berpengaruh positif terhadap 

kepuasan nasabah kredit perorangan maupun kredit kelompok di PD BPR Bank 

Pasar Kabupaten Karanganyar. Suharto dan Anita Widayanti (2004), 

menyimpulkan bahwa dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, 

keadalan, daya tanggap, jaminan dan empati berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan PT. Telkom Kantor Cabang Tulungagung. 

Jonathan (2005) menyimpulkan bahwa secara simultan variabel bukti 

fisik, keadalan, daya tanggap, kepedulian dan jaminan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan pada sektor publik di Kabupaten dan Kota Provinsi 

Kalimantan Timur. Sedangkan secara parsial jaminan tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan,  sedangkan variabel bukti fisik, keadalan, daya tanggap dan 

kepedulian berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada sektor 

publik di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur. 
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Berdasarkan kajian empiris terdahulu, penelitian ini berusaha mereplikasi 

kajian terdahulu, dimana ingin menguji pengaruh dimensi kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen. Dalam kajian ini, obyek penelitian di lakukan di 

toko buku Togamas Malang, selain sebagai salah satu toko buku terbesar di Kota 

Malang, harga buku yang ditawarkan relatif murah sehingga dapat dijadikan 

rujukan konsumen dalam membeli buku. Banyaknya konsumen yang membeli 

buku di toko buku Togamas, maka tingkat kepuasan konsumen sangat menarik 

untuk diteliti. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, mendorong peneliti 

untuk mengkaji tentang : Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen (Studi pada Toko Buku Togamas di Kota Malang). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut  

1. Apakah dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, 

daya tanggap, jaminan, dan empati berpengaruh secara simultan terhadap 

kepuasan konsumen  Toko Buku Togamas di Kota Malang ? 

2. Apakah dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, 

daya tanggap, jaminan, dan empati berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan konsumen  Toko Buku Togamas di Kota Malang ? 

3. Diantara variabel dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, 

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, variabel manakah yang 
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berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen  Toko Buku Togamas di 

Kota Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dimensi kualitas pelayanan yang 

terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap 

kepuasan konsumen  Toko Buku Togamas di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dimensi kualitas pelayanan yang 

terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap 

kepuasan konsumen  Toko Buku Togamas di Kota Malang. 

3. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

konsumen  Toko Buku Togamas di Kota Malang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka manfaat 

dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut  

1. Secara teoritis, yaitu memberikan kontribusi secara teoritis terhadap ilmu 

pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dalam 

hubungannya dengan kepuasan konsumen 
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2. Secara praktis, yaitu dapat dijadikan input bagi pihak manajemen Toko Buku 

Togamas di Kota Malang sehingga dapat mengetahui bagaimana mewujudkan 

pelayanan prima kepada konsumennya.   

 


