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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia dengan jumlah penduduk sedikitnya 265 juta jiwa menjadikan 

industri food and beverage sebagai industri yang menjanjikan dan menarik 

perhatian pengusaha-pengusaha untuk berpartisipasi di dalamnya. Menurut data 

yang dikutip dari detik.com, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, 

mengatakan bahwa indsutri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan pada 

tahun 2017 sebesar 9,23% dibanding dengan tahun 2016 yang hanya sebesar 

8,46%. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa industri makanan dan 

minuman menguntungkan sehingga para pengusaha mulai tertarik untuk 

mengembangkan bisnisnya.  

Selain faktor yang sangat menguntungkan dari bisnis makanan dan 

minuman, faktor lain yang juga mendorong pengusaha membuka bisnis makanan 

adalah terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat yang sudah mulai terbuka 

serta terbiasa untuk membeli makanan di luar rumah, karena selain lebih efisien 

juga bisa digunakan sebagai sarana bersantai dan berkumpul keluarga maupun 

kerabat.  
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Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Usaha Restoran/Rumah Makan Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2013-2016 

 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2017) 
  

Menurut data yang diperoleh dari badan pusat statistik Provinsi Jawa 

Timur, jumlah restoran di Surabaya selalu mengalami kenaikan yang signifikan 

dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Pertumbuhan restoran dan café di Surabaya 

menunjukan bahwa bisnis makanan adalah bisnis yang sangat positif. Namun, 

perumbuhan jumlah restoran dan café di Surabaya juga membuat persaingan 

dibisnis ini semakin ketat. Untuk dapat mengatasi persaingan yang ketat ini, maka 

setiap perusahaan dituntut untuk meningkatkan daya saingnya di pasaran dengan 

mengoptimalkan sumber daya ekonomi serta sumber daya manusianya. Dengan 

memahami kebutuhan pelanggan, maka akan memberikan masukan penting bagi 

perusahaan untuk merancang strategi pemasaran agar dapat menciptakan 

kepuasan pelanggannya (Kotler dan Armstrong, 2008). 

Depot Bamara adalah sebuah industri yang bergerak dibidang makanan 

dan minuman. Depot Bamara didirikan pada tahun 1990 di Surabaya. Depot 
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Bamara ini menyajikan masakan khas Kalimantan, dengan gurame bakarnya 

sebagai ciri khasnya. Rumah makan ini membidik pasar dari semua kalangan, 

mulai dari kalangan atas hingga bawah. Depot Bamara menarik perhatian 

pelanggan kompetitor dan mempertahankan pelanggan yang loyal dengan cara 

memberikan kualitas makanan dan kualitas layanan yang baik. Kualitas makanan 

dan kualitas layanan dari Depot Bamara dapat dilihat dari beberapa testimoni 

yang di dapat dari google review resmi Depot Bamara berikut ini: 

 Ayu Rya Prameswari, setuju mengenai kualitas pelayanan Depot Bamara 

yang baik. “Pelayanannya cepat, bersih, dan harganya ramah dikantong”. 

 Dharmani Subarkah, menilai bahwa layanan dari Depot Bamara sangat 

memuaskan “Servicenya memuaskan, harga murah dan yang terpenting rasanya 

tiada duanya”. 

 Oni Citra Rahmah Damayanti, “Enak banget sih ini parah, apalagi kepala 

ikan bakarnya dan sambal pencit. Harga terjangkau, cuma kalau kesini jangan pas 

jam makan siang. Bakalan penuh soalnya, guramenya ngga bau tanah, enak pakai 

banget pokoknya wajib coba kalau lagi jalan-jalan ke Surabaya”. 

 Teguh Yuwono, “Depot Kalimantan yang ciamik untuk masalah rasa 

jangan ditanya apalagi untuk menu ikan bakar guramenya sangat menggugah 

selera dan ingin tambah terus”. 

 Berdasarkan fakta yang dilihat dari testimoni Depot Bamara di atas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti lebih spesifik mengenai “Pengaruh Kualitas 

Makanan dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan di Depot Bamara 

Surabaya”. 
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 Sebelum penulis melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

refrensi. Ada pun pembahasannya sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1 Judul         : Effect of Food and Service Quality on Custumer Satisfaction A 

Study of 3 Star Hotels in Punjab Region 
Ditulis Oleh  : Kumar, Sanjeev & Bhatnagar, Deepali 
Publikasi       : 2017 
Persamaan Perbedaan 
1. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. 
2. Menggunakan variable bebas dari 

kualitas makanan dan kualitas 
layanan. 

3. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. 

1. Obyek penelitian adalah hotel 
berbintang tiga. 

2. Lokasi penelitian di Punjab, India. 

2 Judul             : Impact of Service Quality on Customer Satisfaction in Restaurant 
Industry 

Ditulis Oleh   : Murad, Shaher & Ali, Prof Muhammad 
Publikasi        : 2015 

Persamaan Perbedaan 
1. Menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 

2. Menggunakan teori Kepuasan 
Pelanggan. 

1. Obyek penelitian adalah industri 
restoran, 

2. Lokasi Penelitian di Pakistan. 

3. Menggunakan variabel bebas kualitas 
layanan. 

4. Teknik Pengambilan sampel 
menggunakan stratified random. 

5. Teknik analisi data yang digunakan 
adalah analisi regresi. 

3 Judul          : The Influence of Food Quality on Customer Satisfaction in Fine 
Dining Restaurant: Case in Penang 

Ditulis Oleh  : Rozekhi, dkk. 
Publikasi       : 2016 

Persamaan Perbedaan 
1. Menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 
2. Menggunakan teori Kepuasan 

Pelanggan. 
3. Teknik Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. 

1. Obyek penelitian adalah fine dining 
restaurant. 

2. Lokasi penelitian di Penang. 
 
. 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Kumar dan Bhatnagar (2017) tentang 

Effect of Food and Service Quality on Custumer Satisfaction a Study of 3 

Star Hotels In Punjab Region, disimpulkan bahwa kualitas makanan dan 

layanan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

dalam memilih tempat makanan dan minuman. 

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Murad dan Ali (2015) tentang Impact 

of Service Quality on Customer Satisfaction in Restaurant Industry, 

disimpulkan bahwa kualitas layanan mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Rozekhi, Hussin, Siddiqe, Rashid, dan 

Salmi, 2016) tentang The Influence of Food Quality on Customer 

Satisfaction in Fine Dining Restaurant: Case in Penang, disimpulkan 

bahwa kualitas makanan secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap  kepuasan pelanggan. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas makanan dan kualitas layanan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Depot Bamara 

Surabaya? 

2. Apakah kualitas makanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan di Depot Bamara Surabaya?  
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3. Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan di Depot Bamara Surabaya?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang ingin 

dibuktikan dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan dan kualitas makanan 

terhadap kepuasan pelanggan di Depot Bamara Surabaya secara 

simultan  

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan 

pelanggan di Depot Bamara Surabaya 

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan 

pelanggan di Depot Bamara Surabaya 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh kualitas 

layanan dan kualitas makanan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Bagi Universitas 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk edukasi, 

mahasiswa, dan dosen yang membaca penelitian ini. Serta implementasi standart 

akademik untuk pengaruh kualitas makanan dan kualitas layanan terhadap 

kepuasan pelanggan.  

3. Bagi Objek Penelitian 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

mengetahui pengaruh kualitas makanan dan kualitas layanan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

 

1.5 Definisi Operasional 

 Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Kualitas Makanan 

Kualitas makanan adalah pendapat responden mengenai penilaiannya 

terhadap presentasi makanan, variasi menu, healthy, rasa makanan, kesegaran 

makanan, suhu makanan. Adapun indikator kualitas makanan menurut Delwiche 

(2004) dalam (Rozekhi dkk., 2016) yaitu:  

1. Presentasi makanan, pendapat responden mengenai tampilan makanan 

yang disajikan Depot Bamara. 

2. Variasi menu, pendapat responden mengenai variasi menu yang 

disediakan Depot Bamara. 

3. Healthy, pendapat responden mengenai pilihan makanan sehat yang 

disediakan Depot Bamara. 

4. Rasa makanan, pendapat responden mengenai rasa makanan yang di 

sajikan Depot Bamara. 

5. Kesegaran Makanan, pendapat responden mengenai kesegaran bahan 

makanan yang disajikan Depot Bamara. 

6. Suhu Makanan, pendapat responden mengenai suhu makanan yang 

dihidangkan di Depot Bamara. 
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2.  Kualitas Layanan 

Kualitas layanan adalah pendapat responden mengenai penilaiannya 

terhadap bukti fisik pelayanan, empati melayani, keandalan layanan, daya tanggap 

pelayanan, dan jaminan layanan. Adapun indikator kualitas layanan menurut 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dalam Tjiptono (2012:198) yaitu: 

1. Bukti fisik (Tangibles), pendapat responden mengenai bukti fisik 

pelayanan yang diberikan Depot Bamara. 

2. Empati melayani, pendapat responden mengenai empati dalam 

melayani di Depot Bamara. 

3. Keandalan layanan, pendapat responden mengenai keandalan layanan 

yang diberikan oleh Depot Bamara. 

4. Daya tanggap Pelayanan, pendapat responden mengenai daya tanggap 

pelayanan yang diberikan Depot Bamara. 

5. Jaminan layanan, pendapat responden mengenai jaminan layanan yang 

diberikan Depot Bamara. 

3.  Kepuasan pelanggan 

 Kepuasan pelanggan adalah pendapat responden mengenai penilaiannya 

terhadap perasaan puas, loyal dalam membeli produk, merekomendasikan kepada 

orang lain, terpenuhinya ekspektasi pelanggan setelah membeli produk. Adapun 

indikator dari kepuasan pelanggan menurut Irawan (2009:3) yaitu: 

1. Perasaan puas pelanggan, pendapat responden mengenai perasaan puas 

yang di rasakan saat membeli di Depot Bamara. 
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2. Loyal dalam membeli produk, pendapat responden mengenai 

pilihannya dalam membeli makanan di Depot Bamara. 

3. Merekomendasikan kepada orang lain, pendapat responden mengenai 

kepuasannya terhadap Depot Bamara dan akan merekomendasikan 

kepada orang lain. 

4. Terpenuhinya ekspektasi pelanggan, pendapat responden mengenai 

kepuasannya terhadap Depot Bamara dan terpenuhinya ekspektasi 

makanan yang mereka harapkan.  



10 
 

 


