
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Industri food and beverages menyimpan potensi yang menjanjikan seiring 

dengan tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Potensi tersebut ditandai 

dengan adanya peningkatan nilai produk domestik bruto atas sektor industri makanan, 

minuman, dan tembakau pada tahun 2010-2014. Pada Gambar 1.1 berikut ini 

dijelaskan secara terperinci mengenai adanya peningkatan  pada industri food and 

beverages tersebut 

Gambar 1.1 Nilai Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Khusus Industri 
Makanan, Minuman, dan Tembakau) Tahun 2010-2014 
Sumber: Badan Pusat Statistik (bps.go.id, 2015) 

 
Tren peningkatan yang terlihat pada Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa bahwa 

industri food and beverages menyediakan jumlah permintaan yang tidak hanya 

sekedar stabil, melainkan juga terus meningkat. 

Nilai produk domestik bruto yang terus meningkat dalam industri food and 

beverages setiap tahunnya dapat mendorong bertambahnya kompetitor. Hal tersebut 

telah dirasakan oleh Lentera sebagai sebuah usaha yang bergerak di industri food and 

beverages dan Lentera menilai bahwa hal tersebut membuat bergerak di bidang usaha 

food and beverages menjadi lebih sulit. Perlu diketahui bahwa Lentera adalah sebuah 
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Dalam juta Rupiah 

usaha yang bergerak di bidang food and beverage, dimana secara khusus Lentera 

bergerak dalam penjualan nasi kotak untuk kebutuhan konsumsi suatu acara. 

 

 
Gambar 1.2 Nilai Penjualan Lentera dalam 12 Bulan Terakhir (Agustus 2015-Juli 2016) 
Sumber: Data Internal Lentera (2015-2016). 
 

Berbeda dengan tren industri food and beverages yang menunjukkan 

peningkatan, data pada Gambar 1.2 menunjukkan nilai penjualan Lentera yang masih 

tidak stabil. Keberadaan usaha sejenis yang juga menjual produk nasi kotak seperti 

halnya Lentera dapat memicu ketidakstabilan dalam nilai penjualan Lentera. Guna 

mengubah situasi dan meningkatkan penjualan, Lentera harus mampu memenangkan 

persaingan dengan kompetitor sehingga membuat konsumen lebih memilih Lentera 

daripada kompetitor. Siow (2013:1070) mengemukakan bahwa  kualitas layanan 

dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenangkan pasar dalam persaingan dengan 

kompetitor. Berdasarkan pandangan tersebut, maka untuk memenangkan persaingan 

dengan kompetitor dan mendukung upaya untuk meningkatkan nilai penjualan 

Lentera, maka kualitas layanan perlu ditinjau. 

Selain itu, Normasari, et al. (2013:1) juga menjelaskan dalam penelitiannya 

bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Berdasarkan pandangan tersebut, semakin terlihat kemampuan yang dimiliki oleh 

kualitas layanan dan hal tersebut seharusnya mampu mendorong Lentera untuk 
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Tidak ada penjualan di bulan Februari dan Maret 2016 dikarenakan Lentera memutuskan tidak beroperasi 



meninjau kualitas layanan serta memahami kualitas layanan yang seharusnya 

dijalankan oleh Lentera. 

 
Tabel 1.1 Keluhan Konsumen Terhadap Layanan Lentera Periode Agustus 2015-Juli 2016 

Bulan Keluhan (Jumlah) 
Agustus 2015  Pelayanan yang kurang cepat (2) 

September 2015  Pelayanan yang kurang cepat (2) 
Oktober 2015  Salah memberi info ketersediaan produk (1) 

November 2015  Ada kesalahan penulisan invoice (1) 
Desember 2015  Pelayanan yang kurang cepat (1), salah memberi info ketersediaan barang 

(1) 
Januari 2016  Pelayanan yang kurang cepat (1) 

Februari 2016  
Maret 2016  
April 2016  Pelayanan yang kurang cepat (2) 
Mei 2016  Salah memberi info ketersediaan produk (1) 
Juni 2016  Ada kesalahan penulisan invoice (1) 
Juli 2016  Penampilan produk saat dikirim kurang rapi (1) 

* Tidak ada aktivitas operasional di bulan Februari dan Maret 2016 dikarenakan Lentera 
memutuskan tidak beroperasi 

Sumber: Data Internat Lentera (2015-2016) 
 
Di tengah nilai penjualan yang masih fluktuatif dan kepentingan Lentera untuk 

meninjau kualitas layanannya, Lentera dihadapkan pada permasalahan dimana 

terdapat sejumlah keluhan konsumen terhadap kualitas layanan Lentera (seperti yang 

terlihat pada Tabel 1.1). Permasalahan tersebut menjadi alasan pendukung bagi 

Lentera untuk meninjau kualitas layanannya. 

Pada Tabel 1.2 berikut ini ditampilkan hasil survei awal yang untuk 

mengetahui gambaran awal seputar aspek-aspek yang dipertimbangkan konsumen 

pada saat melakukan pembelian di Lentera. 

 
Tabel 1.2 Hasil Survei Awal 

Responden Jenis 
Kelamin  

Yang Menjadi Pertimbangan Anda 
untuk Melakukan Pembelian di 

Lentera 

Keterangan 

1. Wanita Kualitas layanannya  
 
Kualitas layanannya: 
7 orang (47%) 
 
Harga produknya: 
5 orang (33%) 
 
Kualitas produknya 

2. Wanita Kualitas layanannya 
3. Wanita Harga produknya 
4. Pria Harga produknya 
5. Wanita Kualitas layanannya 
6. Wanita Kualitas produknya 
7. Wanita Harga produknya 
8. Pria Kualitas produknya 
9. Wanita Kualitas layanannya 



10. Pria Harga produknya 3  orang (20%) 
11. Wanita Kualitas layanannya 
12. Wanita Kualitas Layanannya 
13. Wanita Kualitas produknya 
14. Pria Kualitas layanannya 
15. Wanita Harga produknya 

Sumber: Dioleh oleh Peneliti (Agustus, 2016) 
 
Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari hasil survei awal kualitas layanan merupakan 

salah satu aspek yang dominan dalam menentukan pembelian konsumen di Lentera. 

Hal survei awal tersebut juga memberikan alasan pendukung bagi Lentera untuk 

mengevaluasi secara lebih mendalam permasalahan kualitas layanan. 

Saat ini, Lentera pada dasarnya telah memiliki standar operasional terkait 

dengan kualitas layanannya. Pada Tabel 1.3 dapat ditinjau standar operasional Lentera 

terkait dengan kualitas layanan. Melalui tinjauan terhadap kualitas layanan, standar 

operasional yang ada nantinya juga dapat diperbaiki apabila masih ada kekurangan 

sehingga hal tersebut dapat membuat kualitas layanan Lentera dapat meningkat dan 

meningkatkan hubungan Lentera dengan konsumen. 

 
Tabel 1.3 Standar Operasional Lentera Terkait Kualitas Layanan 

No. Dimensi Kualitas 
Layanan 

Standar Operasional 

1. Reliabilitas  Harus melakukan pencatatan pesanan konsumen 
dengan benar. 

 Harus menginformasikan dengan tepat kepada 
konsumen mengenai menu-menu yang tersedia. 

2. Daya tanggap  Pesanan konsumen harus diselesaikan sesuai dengan 
waktu yang telah disepakati 

 Pesanan konsumen harus segera diatur dalam jadwal 
setelah pesanan diterima. 

 Harus segera memberitahukan kepada konsumen 
apabila terjadi kendala. 

 Harus selalu siap melayani permintaan konsumen 
selama masih dapat dipenuhi. 

3. Jaminan  Semua pesanan konsumen yang disampaikan kepada 
konsumen harus disertai dengan nota. 

 Karyawan harus bersikap sopan sepanjang bertransaksi 
dengan konsumen. 

4. Empati  Karyawan harus memperhatikan konsumen dengan 
perhatian. 

 Pesanan konsumen harus diutamakan sesuai dengan 
jadwal yang telah ditetapkan. 

5. Bukti fisik  Karyawan harus berpakaian rapi saat bertemu dengan 
konsumen. 

 Setiap peralatan memasak wajib dibersihkan sebelum 



dan sesudah pemrosesan pesanan konsumen. 
 Wajib menyertakan peralatan makan pada saat pesanan 

konsumen dikirim. 
Sumber: Data Internal Lentera 
 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas layanan yang 

seharusnya dijalankan Lentera? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami kualitas layanan yang seharusnya 

dijalankan oleh Lentera. 



1.4. Manfaat Penelitian 

 Terdapat sejumlah manfaat dari dijalankannya penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat teoritis, dimana melalui penelitian ini seharusnya dapat 

memberikan kontribusi berupa pemahaman tentang kualitas layanan 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang baik 

bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa. 

2. Manfaat praktis, dimana melalui penelitian ini seharusnya Lentera 

mampu merumuskan kebijakan yang tepat dalam rangka menghadapi 

tantangan dalam usahanya yang berasal dari keberadaan kompetitor serta 

membantu Lentera mempertahankan usahanya. 

 

1.5. Lingkup Permasalahan 

Penelitian ini dilakukan untuk memahami kualitas layanan yang seharusnya 

dijalankan oleh Lentera. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif serta melibatkan penggunaan teknik analisis deskriptif untuk menganalisis 

data dari para informan penelitian. 

	  


