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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Industri kuliner di Indonesia merupakan salah satu turunan industri kreatif 

di Indonesia, bersama dengan industri fashion dan industri kerajinan, di mana 

industri kuliner dari keseluruhan subsektor industri kreatif menjadi kontributor 

terbesarnya yaitu sebesar 32,4%, kemudian disusul industri fashion atau mode 

sebesar 27,9%, dan yang terakhir kerajinan sebesar 14,88%. Menurut beberapa 

analisis ekonomi maupun pasar, industri kreatif memiliki peluang untuk tumbuh 

bahkan menopang perekonomian Indonesia ke depannya. Sebagai yang 

terdepan dalam industri kreatif, peluang dari industri kuliner akan sangat 

menjanjikan. Menurut Kementerian Perindustrian (2016), ada dua hal utama 

yang membuat industri kuliner menjadi sangat menjanjikan, yang pertama adalah 

Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya yang turut berpengaruh 

terhadap begitu banyaknya varian menu makanan yang tersebar dari sabang 

sampai merauke, dan yang kedua adalah potensi pasar yang akan terus tersedia 

seiring dengan meningkatnya populasi masyarakat Indonesia. Melihat trend yang 

ada saat ini khususnya di kota-kota besar, bisnis restoran dan kafe cukup 

mengalami peningkatan yang pesat. Pada tahun 2015 saja, pertumbuhan bisnis 

restoran dan kafe meningkat sebesar 30% (Kementerian Perindustrian, 2016). 

Pertumbuhan ini cukup masuk akal oleh karena hingga saat ini pun masyarakat 

dapat menemukan kafe di persimpangan jalan.   

Perkembangan bisnis dalam bidang food and beverage di Indonesia tetap 

berpeluang bagus hingga sekarang. Berdasarkan data yang diperoleh dari 
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Sahamok tahun 2017 tercatat sebanyak 18 perusahaan yang bergerak di bidang 

food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada 

Sahamok (2017) juga terdaftar sebanyak 25 restoran yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Di Indonesia sendiri masih banyak inovasi-inovasi yang 

dapat digali dalam bidang makanan. Jadi konsumen dituntut agar dapat memilih 

tempat makan yang akan mereka kunjungi dengan cerdas. Maka tidak heran jika 

kualitas layanan menjadi poin penting bagi para pelaku bisnis agar dapat meraih 

hati para konsumen. 

Makanan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok manusia 

untuk hidup. Makan dapat memberikan tenaga untuk melakukan aktivitas di 

dalam kehidupan sehari-hari. Industri yang berkaitan dengan makanan semakin 

diminati oleh berbagai lapisan masyarakat karena penerapannya bisa dilakukan 

oleh siapa saja dengan modal yang sangat terbatas sampai modal dalam jumlah 

yang sangat besar. Dalam membangun bisnis dalam bidang makanan banyak 

hal yang harus dipikirkan. Cita rasa sebuah makanan dan kualitas layanan 

merupakan hal penting yang biasa diperhatikan oleh banyak orang di dalam 

memilih tempat makan, dan yang menjadi faktor pendukungnya dalam 

pemilihannya adalah kebersihan serta kesehatan dari makanan yang disediakan.   

Service Quality adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan  

(Jimanto & Kunto, 2014:3). Service dapat dikatakan berkualitas apabila kinerja 

service dapat memenuhi harapan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi service quality, yaitu layanan 

yang diharapkan (expectation) dan layanan yang diterima (performance). Apabila 

performance dari service sesuatu dengan ekspektasi, maka service quality 



 3 

dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya, apabila performance dari 

service lebih rendah dari expectation, maka service quality dipersepsikan buruk 

oleh pelanggan. Dengan demikian, baik atau buruk service quality suatu badan 

usaha tergantung pada kemampuan badan usaha penyedia layanan dalam 

memenuhi harapan pelanggan secara konsisten  (Indarini & Ernawati, 2012:3). 

Kualitas layanan yang semakin baik diberikan oleh pelaku bisnis maka akan 

menjadikan konsumen merasa puas serta ingin menjadi pelanggan tetap dari 

tempat yang ia kunjungi tersebut.  

Selain dari pada kualitas layanan, konsumen seringkali juga 

memperhatikan mengenai kualitas makanan yang diberikan oleh pelaku bisnis 

makanan. Makanan merupakan bagian paling penting dari keseluruhan 

pengalaman dari restoran. Kualitas makanan dapat ditinjau dari segi rasa, 

tampilan, variasi menu serta suhu  (Evirasanti, et al, 2016). Menurut Potter dan 

Hitchkiss (2012:1) kualitas makanan adalah karakteristik kualitas dari makanan 

yang dapat diterima oleh konsumen, seperti ukuran, bentuk, warna, konsistensi, 

tekstur, dan rasa. Makanan lezat dan segar memainkan peran penting dalam 

upaya untuk melampaui pesaing. Saat kualitas makanan yang dirasakan oleh 

para konsumen baik maka akan timbul kepuasan konsumen dan juga mereka 

akan mempertahankan untuk tetap menjadi pelanggan setia dari tempat yang 

mereka kunjungi.  

Tujuan dari penciptaan service quality dan food quality yang baik adalah 

untuk membuat customer memiliki relasi jangka panjang dan melekat dengan 

Pride coffee and kitchen. Kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau 

kecewa yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk 

(atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Kepuasan konsumen tercipta pada 



 4 

masa pembelian, pengalaman menggunakan produk atau jasa dan masa setelah 

pembelian. Pelanggan yang merasa puas pada produk yang digunakannya akan 

kembali menggunakan produk yang ditawarkan (Kotler & Keller, 2018:138). 

Kepuasan merupakan keseluruhan sikap konsumen atau pelanggan setelah 

mendapatkan dan menggunakan suatu barang dan jasa. Kepuasan konsumen 

dianggap sebagai evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih akan 

memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan konsumen (Fadli et 

al, 2013).  Saat konsumen telah merasakan kepuasan maka mereka akan 

mempertahankan menjadi pelanggan tetap dari tempat tersebut dan hal ini biasa 

disebut dengan customer retention.  

Menurut Griffin (2003:5) dalam Tanjung dan Sanawiri (2017) customer 

retention menjelaskan lamanya hubungan yang berlangsung dengan pelanggan. 

Tingkat customer retention adalah presentase pelanggan yang telah memenuhi 

sejumlah pembelian ulang selama periode tertentu. Retensi pelanggan 

merupakan bentuk loyalitas yang berhubungan dengan perilaku setia yang diukur 

berdasarkan perilaku beli konsumen yang ditunjukkan dengan tingginya 

frekuensi konsumen membeli suatu produk. Berdasarkan pada penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Al-Tit (2015) menyatakan bahwa service quality 

dan food quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer 

satisfaction dan customer retention. Diaz (2017) juga menyatakan bahwa 

customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer 

retention.  



 5 

    

Gambar 1.1 Gambar Suasana 

Sumber: File Pride coffee and kitchen 

 

Melihat adanya prospek ini dan juga penduduk yang mayoritas menyukai 

kopi, pada bulan desember 2013 penulis mendirikan Kafe yang bernama Pride 

Coffee and Kitchen. Pride Coffee and kitchen memfokuskan produknya pada 

kopi dan juga makanan dengan berbagai varian dan dengan harga yang sangat 

terjangkau, yakni pada kisaran Rp. 18.000 hingga Rp. 24.000 untuk minuman 

dan Rp 20.000 hingga Rp 40.000 untuk makanan. Pride ini telah memiliki total 30 

karyawan yang terbagi menjadi dua tempat 22 orang di Kediri dan 8 orang di 

Pare. Awal mula Pride menjadi sangat diminati karena perbincangan dari mulut 

ke mulut (word of mouth) dan juga dari pemberitaan di media sosial yaitu 

memalui instagram. Perkembangan dunia kuliner sangat pesat dengan demikian, 

kini pengelola Pride memiliki target untuk meningkatkan kinerja Pride ini dalam 

beberapa periode ke depan sebesar 20%. Selama ini pemasukan bagi Pride 

cukup stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,23% sejak tahun 2014 

hingga tahun 2016 (evaluasi keuangan dilakukan setiap enam bulan sekali). 

Kinerja laba disajikan pada Gambar 1.2 berikut. 
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Gambar 1.2 Pertumbuhan Laba 2014 - 2016 

Sumber: File Pride coffee and kitchen  

 

Dengan merujuk pada latar belakang dan beberapa penelitian empiris 

yang ada, maka penelitian ini akan terfokus untuk mengkaji kepuasan dan 

retensi pelanggan dengan judul Pengaruh Service Quality dan Food Quality 

Terhadap Customer Satisfaction dan Customer Retention pada Pride 

Coffee and Kitchen.  

    
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dijabarkan 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Service Quality berpengaruh signifikan terhadap Customer 

Satisfaction pada Pride coffee and kitchen? 

2. Apakah Food Quality berpengaruh signifikan terhadap Customer 

Satisfaction pada Pride coffee and kitchen? 

3. Apakah Customer Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Customer 

Retention pada Pride coffee and kitchen? 

4. Apakah Service Quality berpengaruh signifikan terhadap Customer 

Retention pada Pride coffee and kitchen? 
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5. Apakah Food Quality berpengaruh signifikan terhadap Customer 

Retention pada Pride coffee and kitchen? 

6. Apakah Service Quality berpengaruh signifikan terhadap Customer 

Retention melalui Customer Satisfaction sebagai variabel intervening 

pada Pride coffee and kitchen? 

7. Apakah Food Quality berpengaruh signifikan terhadap Customer 

Retention melalui Customer Satisfaction sebagai variabel intervening 

pada Pride coffee and kitchen? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka beberapa tujuan 

dari mengapa penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh service quality terhadap Customer 

Satisfaction pada Pride coffee and kitchen. 

2. Untuk menganalisis pengaruh food quality terhadap Customer 

Satisfaction pada Pride coffee and kitchen 

3. Untuk menganalisis pengaruh Customer Satisfaction terhadap Customer 

Retention pada Pride coffee and kitchen. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Service Quality terhadap Customer 

Retention pada Pride coffee and kitchen. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Food Quality terhadap Customer Retention 

Pride coffee and kithcen 

6. Untuk menganalisis pengaruh Service Quality terhadap Customer 

Retention melalui Customer Satisfaction sebagai variabel intervening 

pada Pride coffee and kitchen. 
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7. Untuk menganalisis pengaruh Food Quality terhadap Customer Retention 

melalui Customer Satisfaction sebagai variabel intervening pada Pride 

coffee and kitchen. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah menjabarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka selanjutnya 

adalah penjabaran manfaat penelitian ini bagi beberapa stakeholder yang 

mencakup: 

1. Bagi penulis, temuan pada penelitian ini akan dijadikan sebagai pijakan 

dalam mengambil keputusan terkait pada Pride Coffee and Kitchen agar 

dapat meningkatkan kepuasan dan retensi konsumen sehingga laba pada 

Pride Coffee and Kitchen pun akan meningkat. 

2. Bagi akademisi, temuan pada penelitian ini akan menjadi salah satu 

rujukan yang sangat baik, khususnya pada konteks penelitian tentang 

kepuasan dan retensi konsumen 

3. Bagi masyarakat luas, temuan pada penelitian ini akan menjadi 

pengetahuan dan wawasan baru untuk memberikan inspirasi agar dapat 

memajukan wirusaha di Indonesia.   

 


