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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pulau Batam merupakan wilayah kepulauan dengan letak yang strategis. 

Sebagai pulau yang dikelilingi oleh laut, membuat Batam kaya akan kuliner 

berbasis hasil laut. Salah satunya dapat dilihat dari hasil produksi perikanan di 

Kota Batam yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan 

produksi perikanan disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan dan jumlah 

konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, perikanan laut di Kota Batam memiliki 

potensi untuk dikembangkan secara luas. 

Tabel 1.1 

Produksi Perikanan di Kota Batam 

Tahun Perikanan Laut 

Budidaya 

Perikanan Laut 

Jumlah  

(ribuan ton) 

2012 26 193,00 2 168,00 28 553,00 

2013 27 897,00 2 352,00 30 249,00 

2014 30 095,75 2 417,80 32 513,55 

2015 30 396,56 2 441,80 32 838,36 

2016 32 670,53 2 470,36 35 140,89 

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam (2017) 

Kota Batam dikenal sebagai surga bagi penikmat seafood karena memiliki 

pasokan makanan hasil laut yang melimpah. Seafood yang merupakan makanan 

Nensy Novinda, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Brand Loyalty dengan Satisfaction sebagai Variabel 
Intervening pada Restoran Seafood di Batam, 2019 
UIB Repository©2019



2 
 

Universitas Internasional Batam 

 

yang terbuat dari hasil laut merupakan kekayaan kuliner yang memiliki ciri khas 

daerah. Oleh karena itu, usaha kuliner khususnya restoran seafood menjadi usaha 

yang potensial di Kota Batam. Melihat peluang tersebut, usaha restoran seafood 

pun semakin berkembang dan terus bertambah di Kota Batam. Salah satu faktor 

pendukung perkembangan usaha restoran seafood adalah ketersediaan bahan baku. 

Pertumbuhan dan peningkatan usaha restoran seafood memicu persaingan 

antar bisnis semakin ketat dan kompetitif. Dalam menghadapi kondisi persaingan 

tersebut, para pelaku usaha dipaksa untuk saling beradu untuk menarik pelanggan 

agar mampu bersaing dan tetap bertahan. Untuk dapat memenangkan pasar, 

unggul dalam segi rasa makanan saja tidak cukup tetapi harus lebih dari itu. 

Kepuasan konsumen merupakan salah satu faktor penting bagi usaha saat ini. 

Banyak hal yang perlu diperhatikan para pelaku usaha untuk menciptakan 

kepuasan konsumen. Para pelaku usaha harus terus berinovasi dan berkreasi untuk 

menciptakan hal baru. Para pelaku usaha juga harus mampu mencermati kondisi 

dan kebutuhan pasar. 

Seiring perkembangan jaman, bisnis kuliner tidak lagi melulu soal rasa 

makanan. Ternyata masih ada faktor-faktor lainnya yang menjadi pertimbangan 

konsumen seperti kualitas layanan dan ekuitas merek. Kualitas layanan dapat 

dilihat dari fasilitas yang disediakan dan pelayanan yang diberikan. Kualitas 

layanan sebagai elemen utama dalam memberikan pelayanan yang berbeda untuk 

menciptakan kepuasan pelanggan (Baker & Magnini, 2016). Sebuah merek juga 

memiliki peranan penting karena merupakan sebuah persepsi yang melekat pada 

ingatan konsumen. Dalam persaingan usaha dengan karakteristik serupa, merek 
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menjadi pembeda antar satu sama yang lain (Callarisa et al., 2012). Citra merek 

yang kuat dan positif dapat membantu menarik konsumen baru dan 

mempertahankan yang sudah ada. 

Penelitian oleh Li et al., (2013) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan 

terhadap layanan dapat membuat mereka menjadi loyal. Setiap layanan 

memberikan kesan dan pengalaman yang berbeda kepada pelanggannya. Citra 

merek yang solid dan konsisten dapat meningkatkan harga diri perusahaan yang 

dapat membangun loyalitas pelanggan (Fung et al., 2013). Menurut Ekinci et al., 

(2008), kepuasan pelanggan akan berdampak positif pada sikap konsumen yang 

dapat memberikan pengaruh positif untuk niat berkunjung kembali. Kesetiaan 

merek merupakan sebuah ketergantungan pelanggan terhadap merek yang 

ditunjukkan dengan pembelian ulang dan juga merekomendasikannya kepada 

orang lain (Bihamta et al., 2016). 

Persaingan dalam industri jasa tidak boleh hanya mementingkan kuantitas 

konsumen, namun kualitas konsumen juga merupakan hal yang harus 

dipertimbangkan seperti loyalitas atau kesetiaan atas jasa yang ditawarkan. 

Loyalitas yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek membuat konsumen 

cenderung tidak tertarik dengan merek lain. Dalam menghadapi persaingan usaha 

restoran seafood di Kota Batam yang semakin ketat, para pelaku usaha harus 

dapat membangun loyalitas pelanggan dengan menciptakan kepuasan pelanggan. 

Melihat banyaknya usaha restoran seafood di Kota Batam membuat penulis 

tertarik untuk meneliti bagaimana loyalitas pelanggan terhadap suatu merek 

restoran seafood dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.  
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Sampel penelitian yang dipakai dipilih berdasarkan tujuan dari penelitian 

yaitu restoran seafood terbaik dan paling di minati di Batam untuk mengukur 

loyalitas pelanggan. Melansir dari TripAdvisor, The 10 Best Seafood Restaurants 

in Batam yang peneliti jadikan referensi untuk penelitian ini yaitu Restoran Sei 

Enam Seafood Batam, Love Seafood, Golden Prawn 933, RM Yong Kee, Wey 

Wey Live Seafood. Kelima restoran seafood ini berada pada urutan paling atas 

yakni berjejer dari pertama sampai kelima dalam kategori 10 restoran seafood 

terbaik di Batam. 

Tabel 1.2 

The 10 Best Seafood Restaurants in Batam 

No. Restoran Seafood 

1 Restoran Sei Enam Seafood Batam 

2 Love Seafood 

3 Golden Prawn 933 

4 RM Yong Kee 

5 Wey Wey Live Seafood 

Sumber: www.tripadvisor.co.id, 2018 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Brand Loyalty dengan Satisfaction sebagai Variabel 

Intervening pada Restoran Seafood di Batam” 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh physical quality terhadap satisfaction? 

2. Adakah pengaruh staff behavior terhadap satisfaction? 

3. Adakah pengaruh brand quality terhadap satisfaction? 

4. Adakah pengaruh brand awareness terhadap satisfaction? 

5. Adakah pengaruh brand image terhadap satisfaction? 

6. Adakah pengaruh satisfaction terhadap brand loyalty? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji pengaruh physical quality terhadap satisfaction 

2. Untuk mengkaji pengaruh staff behavior terhadap satisfaction 

3. Untuk mengkaji pengaruh brand quality terhadap satisfaction 

4. Untuk mengkaji pengaruh brand awareness terhadap satisfaction 

5. Untuk mengkaji pengaruh brand image terhadap satisfaction 

6. Untuk mengkaji pengaruh satisfaction terhadap brand loyalty 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berikut adalah manfaat dari penelitian yang dilakukan: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan bagi peneliti akan faktor-faktor apa saja yang 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan terhadap sebuah brand. 

2. Bagi universitas 

Sebagai acuan dan sumber informasi untuk orang lain yang hendak 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan variabel loyalitas 

konsumen terhadap sebuah brand dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

 

1.4 Sistematika Penelitian 

Secara garis besar, keseluruhan isi dari masing-masing bab dalam 

penelitian ini terbagi menjadi (5) lima bab, sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bagian ini membahas mengenai latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penelitian. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bagian ini membahas mengenai model penelitian terdahulu, 

definisi variabel dependen yaitu Brand Loyalty, pengaruh antara 
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variabel independen terhadap variabel Brand Loyalty sebagai 

variabel dependen serta model penelitian dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini membahas mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data, uji kualitas data, uji pengaruh langsung dan 

tidak langsung. 

BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini membahas mengenai statistik deskripsi demografi 

responden, hasil uji kualitas data, hasil uji pengaruh langsung dan 

tidak langsung. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bagian ini membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan, keterbatasan penelitian serta rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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