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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pada era globalisasi yang semakin maju saat ini, persaingan bisnis 

semakin meningkat tajam dan ketat ditandai dengan kompetisi setiap 

perusahaan menggali keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara 

memunculkan strategi bisnis masing-masing. Perusahaan yang konsep 

pemasaran nya berorientasi pada pembentukan kemitraan dengan pelanggan 

(market driven parthnership) melalui pengembangan komunikasi yang 

interaktif dan intensif dengan konsumen di sisi lain di yakini oleh para ahli 

maupun praktisi pemasaran dapat dengan mudah membentuk dan 

memperkuat loyalitas pelanggan perusahaan yang sudah mempunyai mitra di 

mata konsumen akan mendapatkan citra yang baik dimata konsumen tersebut. 

Loyalitas pelanggan merupakan hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan. Seseorang pemasar sangat mengharapkan akan terus dapat 

mempertahankan pelanggannya dalam waktu yang lama. Sebab apabila 

perusahaan memiliki seorang pelanggan yang loyal maka hal itu dapat 

menjadi aset yang sangat bernilai bagi perusahaan. Pelanggan tersebut tidak 

hanya terus menerus menggunakan jasa perusahaan, tetapi dengan sendiri nya 

pelanggan tersebut juga akan merekomendasikan kepada orang lain sesuai 

dengan pengalaman yang ia rasakan. Tentu hal ini membantu perusahaan 

dalam mempromosikan jasa kepada orang-orang terdekatnya. Dan hal ini
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akan menguntungkan bagi perusahaan karena mendapatkan pelanggan baru. 

Pelanggan yang loyal memliki kecenderungan lebih rendah untuk berpindah 

kepada produk atau jasa pesaing.   

Ali Hasan (2008:83) Mengemukakan loyalitas pelanggan sebagai 

orang yang membeli khususnya yang membeli secara teratur dan berulang-

ulang. Pelanggan merupakan seseorang yang terus menerus dan berulang kali 

datang kesuatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan 

memiliki suatu produk atau jasa dan membayar jasa yang telah ia dapatkan. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen salah 

satunya citra perusahaan. Citra perusahaan  adalah pandangan masyarakat 

atau persepsi masyarakat terhadap suatu perusahaan yang berupa persepsi 

positif yang bisa mempengaruhi pemasaran suatu perusahaan. Pada suatu 

perusahaan jasa, citra atau image merupakan hal yang sangat penting yang 

dapat mempengaruhi positif atau negatif aktivitas pemasaran, dimana citra 

perusahaan berperan dalam mempengaruhi perilaku dan keputusan 

pelanggan.  perusahaan yang memiliki citra atau reputasi yang baik akan 

mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan, mempertinggi 

kemampuan bersaing, mendorong semangat kerja karyawan, dan 

meningkatkan loyalitas pelanggan. 

Citra perusahaan pada dasarnya merupakan salah satu harapan yang 

ingin dicapai oleh perusahaan untuk membantu perusahaan dalam bertumbuh 

kembang. Citra perusahaan yang positif akan memperkuat posisi perusahaan 
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dalam persaingan dan mendapatkan kepercayaan dari para publiknya. Hal ini 

berpengaruh juga terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, dengan citra 

perusahaan yang positif konsumen akan lebih mudah untuk memilih produk 

atau jasa. Citra perusahaan yang baik atau positif akan memberikan kesan 

yang baik bagi konsumen. 

Keputusan perusahaan melakukan tindakan perbaikan pelayanan yang 

sistematis merupakan hal yang menentukan dalam menindaklanjuti komplain 

konsumen dari suatu kegagalan sehingga pada akhirnya mampu mengikat 

loyalitasi konsumen. Di samping itu kualitas pelayanan memiliki hubungan 

yang erat dengan keputusan pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan 

kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan 

perusahaan dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan 

perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan.  

(Fandy Tjiptono, 2008 : 54), mengemukakan pelayanan menekankan 

pada aspek kepuasan pelanggan sehingga dapat menciptakan kesetiaan atau 

loyalitas pelanggan kepada perusahaan yang memberikan kualitas yang 

memuaskan. Agar tercapai nya kepuasan konsumen dan terciptanya loyalitas 

konsumen pada perusahaan harus memberikan pelayanan yang baik terhadap 

konsumen agar dimata konsumen terbentuknya image atau citra pada

perusahaan tersebut Sehingga menimbulkan persepsi yang baik terhadap 

perusahaan tersebut dan menimbulkan niat pembelian kembali pada produk 

atau jasa yang ditawarkan.  
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Klinik Rara Pratama merupakan klinik yang diselenggarakan oleh 

swasta/lainnya. Klinik ini mendapatkan ijin dari Bupati Pelawawan. Klinik 

Rara Pratama Desa Lalang Kabung dipimpin oleh Dr. Roida. Klinik Rara 

Pratama merupakan klinik yang beralamat: Jl. Poros RAPP Pangkalan kerinci 

Kabupaten Palalawan. Ada pun jumlah pengunjung pada klinik Rara Pratama 

pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 : Jumlah pengunjung Klinik Rara Pratama 2012-2016 
 

No  Tahun  Jumlah Pasien Persentase (%) 
1 2012 3.753 18% 
2 2013 3.932 19% 
3 2014 3.871 18% 
4 2015 4.203 22% 
5 2016 4.667 23% 
Jumlah  20.425 100% 

Sumber : Klinik Rara Pratama 2017 

Berdasarkan tabel diatas datajumlah pengunjung klinik Rara Pratama 

sangat fluktuatif, pada tahun 2012 hingga tahun 2016 jumlah konsumen 

mengalami penurunan dan kenaikan terus menerus. yaitu pada tahun 2012 jumlah  

konsumen berjumlah 3.753 dan pada tahun 2013 jumlah konsumen mengalami 

kenaikan menjadi 3.932 dengan persentase 19%, pada tahun 2014 jumlah 

konsumen mengalami penurunan menjadi 3.871 orang  jumlah persentase 

pertumbuhannya mengalami penurunan yaitu 18%, selanjutnya pada tahun 2015 

Klinik Rara Pratama mengalami peningkatan jumlah konsumen sebanyak  332 

konsumen menjadi 4.203 konsumen dan dari sisi persentase pertumbuhan nya 

juga mengalami peningkatan sebesar 22% dan pada tahun 2016 Klinik Rara 

Pratama. mengalami peningkatan dari jumlah konsumen dengan persentase 

pertumbuhan nya mengalami peningkatan kembali menjadi 23%.  
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Ini menunjukkan bahwa dari sisi jumlah konsumen Klinik Rara Pratama 

pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan mengalami penurunan pada satu 

tahunnya tetapi terjadi kenaikan terus menerus ditahun terakhir dari segi 

persentase pertumbuhannya pada beberapa tahun. Melihat fenomena tersebut 

peneliti tertarik untuk meneliti loyalitas konsumen klinik rara pratama dengan 

judul : “ (Pengaruh Citra Perusahaan  dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Loyalitas Konsumen pada Klinik Rara Pratama Pangkalan Kerinci 

Kabupaten Pelalawan )”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah citra perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas 

Konsumen pada Klinik Rara Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten 

Pelalawan? 

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas 

Konsumen pada Klinik Rara Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten 

Pelalawan? 

3. Apakah citra perusahaan dan kualitas pelayanan berpengaruh secara 

simultan terhadap loyalitas Konsumen pada Klinik Rara Pratama 

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, 

maka tujuan dari penelitin di atas adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap 

loyalitas Konsumen pada Klinik Rara Pratama Pangkalan Kerinci 

Kabupaten Pelalawan. 

2. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

loyalitas Konsumen pada Klinik Rara Pratama Pangkalan Kerinci 

Kabupaten Pelalawan. 

3. Untuk mengetahui apakah citra perusahaan dan kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap loyalitas Konsumen pada Klinik Rara Pratama 

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan, 

pengetahuan mengenai citra perusahaan dan kualitas pelayanan dalam 

memebentuk suatu loyalitas dalam benak konsumen. 

2. Bagi Pihak Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan manajemen khususnya yang 

berkaitan dengan konsumen, sehingga dapat menerapkan strategi yang efektif 

untuk meningkatkan jumlah konsumen dimasa yang akan datang. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperdalam ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pembanding 

bagi pembaca yang ingin melaksanakan penelitian di bidang pemasaran 

khususnya tentang loyalitas konsumen. 

1.5 Sistematika Penulisan   

 

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi 6 bab, dimana 

pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan Merupakan bab pendahuluan yang akan menguraikan 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang ada 

hubungannya dengan penelitian, hipotesis, kerangka berfikir, variabel 

penelitian, paandangan islam, penelitian terdaahulu. 

BAB III : Metode Penelitian Merupakan bab metode penelitian yang berisikan 

mengenai lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan Bab ini menjelaskan tentang 

gambaran perusahaan yang dijadikan tempat penelitian, meliputi 
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sejarah perusahaan,struktur organisasi perusahaan,pemasaraan, dan 

operasi produksi. 

BAB V    :  Analis Data dan Pembahasan Bab ini berisi tentang proses analisis 

data untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang dikemukakan 

dalam perumusan hipotesis. 

BAB VI : Penutup Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


