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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan suatu usaha dalam jangka panjang tidak lepas dari 

kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen memberikan banyak manfaat bagi 

perusahaan karena tingkat kepuasan konsumen yang makin tinggi akan 

menghasilkan loyalitas konsumen yang lebih besar. Dalam jangka panjang, 

akan lebih menguntungkan bagi sebuah perusahaan untuk mempertahankan 

konsumen lama yang baik daripada terus menerus menarik dan membina 

konsumen baru untuk menggantikan konsumen yang pergi (Lovelock dan 

Wright, 2007:104), sebab fakta menunjukkan bahwa menarik konsumen baru 

jauh lebih mahal daripada mempertahankan konsumen saat ini. Hal ini 

menjadi salah satu pemicu meningkatnya perhatian pada kepuasan konsumen 

(Fornell dan Wenerfelt dalam Tjiptono, 2006:349). Oleh karena itu, penelitian 

dalam hal kepuasan konsumen perlu untuk dilakukan. 

Kepuasan konsumen merupakan salah satu alasan bagi konsumen 

untuk melakukan pembelian. Konsumen yang puas akan melakukan 

pembelian ulang dan akan merekomendasikannya kepada orang lain untuk 

membeli di tempat yang sama  (Tjiptono, 2006:352). 

Penelitian kepuasan konsumen tidak hanya dapat dilakukan di bidang 

usaha khusus jasa saja, tetapi juga telah banyak dilakukan di bidang usaha 

lainnya seperti restoran dan cafe (Rosinta dan Aryani, 2010). Restoran dan 
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cafe menawarkan produk berupa makanan dan minuman serta layanan 

terhadap konsumen.  

Produk mencerminkan kombinasi “barang-dan-jasa” yang ditawarkan 

perusahaan kepada pasar sasaran (Kotler, 2009:47).  Kotler mengidentifikasi 

lima macam kategori penawaran produk yaitu produk fisik murni, produk fisik 

dengan jasa pendukung, hybrid, jasa utama yang dilengkapi dengan barang 

serta jasa minor, dan jasa murni (Tjiptono, 2006:89). Restoran dan cafe 

termasuk dalam kategori produk fisik dengan jasa pendukung, restoran dan 

cafe menyediakan makanan dan minuman serta pelayanan yang ramah. 

Penelitian terdahulu mengenai kepuasan konsumen pada usaha 

restoran dan cafe telah banyak dilakukan seperti yang sudah disebutkan 

sebelumnya. Objek dalam penelitian ini bukan restoran dan cafe, melainkan 

masih dalam bidang usaha makanan, yaitu MAS.Room. MAS.Room 

merupakan sebuah gerai makanan take away yang menjual berbagai macam 

jamur goreng. Topik mengenai gerai makanan take away belum banyak 

dibahas sebelumnya sehingga penelitian ini akan menggunakan MAS.Room 

sebagai objek penelitian. Maksud dari makanan take away adalah makanan 

yang dibawa pulang atau tidak dikonsumsi langsung di tempat pembelian 

tetapi di tempat lain. 

Penjualan MAS.Room berfluktuatif sejak bulan Agustus 2009 hingga 

bulan Desember 2010. Gambar 1.1 menunjukkan  penjualan MAS.Room 

periode Agustus 2009 sampai dengan Desember 2010. 
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Gambar 1.1 

Grafik Penjualan MAS.Room Periode Agustus 2009 Sd Desember 2010 

Sumber: Data Internal Diolah 

 

Gambar 1.1 menunjukkan penjualan MAS.Room yang mengalami 

peningkatan secara bertahap sejak dibuka pada bulan Agustus hingga 

Nopember 2009. Di bulan Desember 2009, penjualan mengalami penurunan 

sebesar 7,2% dibandingkan dengan penjualan bulan Oktober dan Nopember 

2009, sedangkan pada bulan Januari 2010 hingga Mei 2010 penjualan 

MAS.Room cukup stabil dengan kisaran pendapatan Rp6.000.000,- hingga 

Rp7.000.000,- per bulan. Penjualan sedikit menurun pada bulan Juni sebesar 

Rp700.000,- (5,2%) dan Juli 2010 sebesar Rp175.000,- (1,4%). Namun, 

penjualan mengalami peningkatan dan mencapai puncak penjualan tertinggi 

selama tahun 2010 di bulan Desember, yaitu sebesar Rp11.004.000,-.  

Perbandingan harga yang ditawarkan MAS.Room dengan Jamoor 

Jamoor dapat dilihat pada Tabel 1.1. Jamoor Jamoor dipilih sebagai 

pembanding karena bertempat di lokasi yang cukup dekat dengan 
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MAS.Room yaitu Supermall Pakuwon Indah – PTC dan menjual produk yang 

sejenis. 

Tabel 1.1 

Daftar Perbandingan Harga antara MAS.Room dan Jamoor Jamoor per Porsi (dalam 

Rupiah) 

Produk MAS.Room Jamoor Jamoor 

Jamur tiram 8.000 12.500 

Jamur enoki 13.000 17.500 

Jamur champignon 10.000 17.500 

Jamur shitake - 17.500 

Jamur kuping - 12.500 

Sumber: Data Internal Perusahaan dan Survei 

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat perbedaan harga yang cukup besar antara 

MAS.Room dan Jamoor Jamoor, harga yang ditawarkan MAS.Room lebih 

murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh Jamoor Jamoor.  

Tabel 1.2 menunjukkan rata-rata penjualan MAS.Room dan Jamoor 

Jamoor dalam sehari. 

Tabel 1.2 

Jumlah Produk yang  Terjual oleh MAS.Room dan Jamoor Jamoor 

Hari MAS.Room Jamoor Jamoor 

Weekday  

(Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 

Jumat) 

14 – 18 porsi 
14 – 20 porsi 

Weekend  

(Sabtu dan Minggu) 
14 – 50 porsi 

14 – 50 porsi 

Sumber: Data Internal Perusahaan dan Survei 

Dengan perbedaan harga yang telah dipaparkan sebelumnya, 

MAS.Room dapat menjual produk sebanyak 14 porsi jamur hingga 18 porsi 

jamur per hari pada waktu weekday yaitu hari  Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 

dan Jumat. Sedangkan pada waktu weekend, yaitu pada hari Sabtu dan 

Minggu, penjualan berkisar antara 14 hingga 50 porsi jamur. Penjualan 
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MAS.Room tersebut tidak jauh  berbeda dengan penjualan yang dapat dicapai 

oleh Jamoor Jamoor dalam sehari.  Dalam satu hari produk yang dapat dijual 

oleh Jamoor Jamoor berkisar antara 14 hingga 20 porsi jamur. Jumlah produk 

yang terjual ini merupakan rata-rata produk yang terjual dari hari Senin 

hingga hari Jumat atau pada waktu weekday, sedangkan pada waktu weekend 

yaitu pada hari Sabtu dan Minggu produk yang terjual berkisar antara 14 

porsi jamur hingga 50 porsi jamur.  

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan sebelumnya, ditemukan 

bahwa jumlah produk yang terjual antara Jamoor Jamoor dan MAS.Room 

adalah seimbang. Harga yang ditawarkan oleh MAS.Room lebih murah 

dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh Jamoor Jamoor maka 

seharusnya MAS.Room memiliki peluang besar dalam meningkatkan jumlah 

produk yang terjual dibandingkan Jamoor Jamoor. Hal ini sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa konsumen selalu mencari harga 

yang murah, dan mereka akan puas bila berhasil mendapatkan produk dengan 

harga murah (Budiman dan Nawangsari, 2008:98). Karena fakta yang 

menunjukkan harga MAS.Room lebih murah tetapi jumlah penjualan tidak 

berbeda jauh maka kemungkinan ada faktor lain yang memengaruhi 

konsumen sehingga tidak melakukan pembelian ulang di MAS.Room. Oleh 

karena itu, harga tidak dijadikan sebagai salah satu faktor penentu kepuasan 

konsumen pada penelitian ini.  
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Selama tahun 2011 diketahui bahwa konsumen MAS.Room 

memberikan beberapa keluhan terhadap layanan pegawai dan kualitas produk 

yang dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 

Keluhan Layanan dan Produk Konsumen MAS.Room Periode 2011 

Keluhan Layanan Jumlah Keluhan Produk Jumlah 

Kembalian sering salah 3 Rasa jamur aneh 1  

Layanan lama 14  Jamur kurang crispy 4 

Pesanan mayonaisse atau 

saus sambal salah 

3  Saus sambal dan mayonaise 

kurang banyak 

3 

Tidak ada kursi untuk 

antri menunggu pesanan 

1  Ukuran jamur terlalu besar 1 

Sumber: Data Internal Diolah 

Keluhan pada Tabel 1.3 diperoleh dengan memberikan beberapa 

pertanyaan kepada 30 konsumen yang sedang membeli produk MAS.Room. 

Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana rasa jamur MAS.Room? 

Sebanyak 1 responden menjawab terkadang rasa jamur aneh. 

2. Apakah ada yang kurang dari jamur MAS.Room? 

Sebanyak 3 responden menjawab saus sambal dan mayonaisse kurang 

banyak, 4 responden menjawab jamurnya kurang crispy. 

3. Apakah karyawan MAS.Room melayani dengan baik? 

Sebanyak 3 responden menjawab kembalian uang sering salah, 3 

responden menjawab pesanan mayonaisse atau saus sambal salah. 

4. Apa yang kurang dari layanan dan produk MAS.Room? 



7 
 

Sebanyak 14 responden menjawab layanan lama, 1 responden menjawab 

tidak ada kursi untuk antri menunggu pesanan, 1 responden menjawab 

ukuran jamur terlalu besar. 

Keluhan yang diterima menjadi salah satu kendala bagi MAS.Room 

dalam mempertahankan konsumen yang telah ada. Dari Tabel 1.3, dapat 

diketahui bahwa keluhan konsumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu keluhan 

terhadap kualitas layanan dan keluhan terhadap kualitas produk. Kualitas 

layanan yang paling banyak dikeluhkan adalah layanan yang lama. Keluhan 

ini tidak diterima setiap hari, tetapi hanya pada hari-hari tertentu yaitu Sabtu 

dan Minggu. Hal ini dikarenakan pada hari-hari tersebut jumlah konsumen 

lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari lainnya, sehingga terjadi 

keterlambatan pegawai  dalam melayani permintaan konsumen, sedangkan 

keluhan tentang kualitas produk yang cukup sering diterima adalah jamur 

kurang crispy. Keluhan ini dipengaruhi oleh selera masing-masing konsumen 

sebab tidak semua konsumen mengeluhkan hal ini.   

Melalui layanan yang baik, cepat, ramah, teliti, dan akurat dapat 

diciptakan kepuasan dan kesetiaan konsumen terhadap perusahaan yang 

akhirnya akan meningkatkan nama baik perusahaan (Hurryati, 2010:63). 

Kualitas produk dan jasa, kepuasan konsumen, dan profitabilitas perusahaan 

adalah tiga hal yang terkait erat (Kotler, 2009:144). Kinerja produk yang 

tidak sesuai atau tidak memenuhi harapan konsumen akan menimbulkan 

ketidakpuasan. Ketidakpuasan bisa menimbulkan sikap negatif terhadap 

merek maupun produsen/penyedia jasanya (bahkan bisa pula distributornya), 
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berkurangnya kemungkinan pembelian ulang, peralihan merek (brand 

switching), dan berbagai macam perilaku komplain (Tjiptono, 2006:352). 

Agar kepuasan konsumen dapat tercapai perlu dilakukan analisis terhadap dua 

faktor yaitu kualitas layanan dan kualitas produk untuk mengetahui faktor 

yang belum sesuai dengan harapan konsumen.  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, 

penelitian ini bermaksud menganalisis “Pengaruh Kualitas Layanan dan 

Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen MAS.Room.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah secara simultan kualitas layanan dan kualitas produk berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen MAS.Room? 

2. Apakah secara parsial kualitas layanan dan kualitas produk berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen MAS.Room? 

1.3 Batasan Penelitian  

Terdapat beberapa batasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan di gerai MAS.Room PTC dan kompetitor yang 

diperhitungkan yang juga berada di Supermall Pakuwon Indah dengan 

produk yang sama. 

2. Data penjualan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dari bulan 

Agustus 2009 sampai Desember 2010. 

3. Faktor yang digunakan hanya kualitas layanan dan produk yang 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan 

konsumen MAS.Room. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen 

MAS.Room. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu manfaat 

akademik dan manfaat praktik. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:  

1. Manfaat Akademik 

a. Sebagai pembenaran ilmiah untuk membuktikan bahwa kualitas 

layanan dan kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

b. Memberikan kontribusi berarti bagi ilmu pengetahuan, terhadap teori 

pemasaran, serta memberikan bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi pemilik, pemahaman kualitas layanan dan kualitas produk 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen memberikan motivasi untuk 

menjaga atau meningkatkan kualitas layanan dan kualitas produk agar 

konsumen puas. 

 


