
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di zaman era sekarang dunia usaha jasa semakin berkembang dengan cepat, 

salah satunya di bidang jasa. Melihat kesempatan ini semua orang lebih memilih 

mendirikan bisnis jasa karena melihat perkembangan saat ini yang semua orang lebih 

memilih mempercayakan pekerjaan sehari-hari mereka kepada orang lain. 

Banyaknya orang mendirikan usaha membuat persaingan bisnis yang semakin ketat, 

maka dari itu untuk menghadapi situasi dan keadaan tersebut, para pengusaha harus 

lebih mampu cepat tanggap dalam menggambil keputusan supaya bisnis nya akan 

berkembang dengan baik. Pelaku usaha juga di tuntut untuk mempertahankan pasar 

dan memenangkan persaingan pasar. Untuk memenangkan persaingan tersebut para 

pelaku usaha harus bisa memahami apa yang di butuhkan dan keinginan para 

konsumen sekarang, dengan itu pelaku usaha bisa mengambil keputusan strategi apa 

yang bisa membuat konsumen lebih puas dan bertahan dan yang lebih penting 

memnangkan persaingan di pasar. 

Memperhatikan kepentingan konsumen dengan melihat apa kebutuhan, 

keinginan dan kepuasan menjadi tujuan terpenting bagi perusahaan untuk menjadi 

keberhasilan perusahaan karena melihat persaingan yang semakin ketat. Dengan itu 

sebuah perusahaan harus memberikan sesuatu yang lebih berharga dan membuat 

kesan yang baik untuk konsumen dengan melalui kinerja yang sesuai dengan kualitas 

produk dan jasa yang mereka berikan ke konsumen itu sendiri, 

Pelaku bisnis juga harus memperhatikan kualitas produk perusahaan mereka, 

kualitas produk merupakan sebuah profit strategy yang sebagai tujuan penting 

sebuah pelaku bisnis untuk mempertahankan pelanggan supaya lebih memilih 

kembali karena kinerja perusahaan yang mereka anggap sesuai kebutuhan yang di 

butuhkan pelanggan karena keunggulannya dan juga untuk menarik konsumen yang 

baru karena kinerja yang berbeda dari yang lain, dari itu konsumen baru lebih 

memilih untuk mencoba kualitas produk atau jasa perusahaan dan memilih kembali 

karena puas dengan kinerja yang di berikan ke konsumen baru. 

Selain kualitas produk, harga juga termasuk hal yang penting untuk di 

pertimbangkan oleh sebuah perusahaan, lebih banyak konsumen lebih memilih 

membandingakan harga dari pada kualitas sebuah produk atau jasa karena konsumen 

lebih memilih harga murah dari pada kualitas yang bagus, dari pada kualitas yang 

bagus tapi harga juga mempengaruhi kualitas dan juga sebagian konsumen lebih 

memilih tidak mementingkan harga tapi lebih mementingkan kualitas. Sedangkan 



harga adalah sebuah pertimbangan yang sangat berpengaruh tinggi untuk memilih 

sebuah jasa atau produk,  

Oxy laundry merupakan perusahan jasa yang bergerak dibidang pelayanan 

laundry atau jasa cuci pakaian. Tingginya permintaan jasa laundry terutama 

konsumen yang memiliki kesibukan yang sangat padat seperti mahasiswa  dan para 

pekerja full time membuat mereka tidak memiliki waktu untuk mencuci sehingga 

membuat perusahaan OXY laundry melakukan inisatif membuka usaha bisnis 

tersebut.Untuk merespon tingginya permintaan pasar akan jasa laundry harus 

disesuaikan dengan konsumen sehingga perusahaan ini melahirkan  motto 

“Memberikan layanan yang Terbaik dan Proses Pengerjaan yang Cepat” dengan hal 

ini OXY laundry mengutamakan layanan  yang baik dan berkualitas tinggi untuk 

konsumen, perusahaan ini didukung oleh teknologi mesin yang memadai dan juga 

jasa antar jemput pakaian sehingga meninggkatkan kepuasan konsumen dan  tercipta 

proses operasional perusahaan yang efektif.  

Berdasarkan pembahasan diatas, kualitas layanan, harga dan lokasi di 

asumsikan sebagai faktor kepuasan konsumen maka penelitian ini di beri judul. 

“PENGARUH PERSEPSI HARGA, KUALITAS LAYANAN DAN LOKASI 

TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA 

OXY LAUNDRY DI WONOCOLO SURABAYA” 

1.2 Rumusan masalah 

Dari pemaparan latar belakang dapat ditaruk rumusan masalah sebagai 

berikut: 

a) Apakah persepsi harga berpengaruhterhadap kepuasan konsumen pada 

perusahaan jasa OXY Laundry? 

b) Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen  

pada perusahaan OXY Laundry? 

c) Apakah lokasi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada 

perusahan jasa OXY Laundry? 

d) Apakah persepsi harga, kualitas layanan dan lokasi berpengaruh secara 

simultan terhadap kepuasan konsumen dalam mengunakan jasa OXY 

laundry? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitan adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui dan menganalisispersepsi harga berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen pada perusahaan jasa OXY Laundry 

b) Untuk mengetahui dan menganalisapersepsi kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada perusahaan jasa OXY 

Laundry 

c) Untuk mengetahui dan menganalisa persepsi lokasi berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen pada perusahan jasa OXY Laundry 



d) Untuk mengetahui dan menganalisa persepsi harga, kualitas layanan dan 

lokasi berpengaruh secara simultanterhadap kepuasan konsumen pada 

perusahaan jasa OXY laundry 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh persepsi harga, kualitas pelayanan dan lokasi 

terhadap kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa OXY laumdry di wonocolo 

Surabaya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain: 

1. Bagi perusahaan  

a) Sebagai bahan evaluasi perusahan OXY laundry untuk melakukan 

peningkatan terhadap kinerjanya. 

b) Sebagai Analisa tinggkat kepuasan konsumen sehingga perusahaan dapat 

memuaskan pelanggan. 

2. Bagi mahasiswa 

a) Dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang pengaruh 

perspeksi harga kualitas layanan dan lokasi terhadap kepuasan 

konsumen dalam mengunakan jasa OXY laundry. 

b) Dapat menambah pengetahuan dalam penerapan teori yang diberikan 

pada saat perkuliahan. 

3. Bagi pembaca  

a) Dapat menambah informasi dan pemahaman pemikiran mengenai 

manajemen pemasaran. 

b) Dapat digunakan sebagai reverensi untuk penelitian selanjutnya. 

 


