
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Makanan adalah kebutuhan primer bagi manusia. Mengingat posisi 

makanan sebagai salah satu kebutuhan primer, maka industri makanan 

menyediakan potensi yang luar biasa bagi para pelaku usaha. Sebagai salah satu 

kebutuhan primer, makanan akan terus dicari oleh para konsumen, sehingga 

memberikan peluang kepada para pelaku usaha yang bergerak di bidang industri 

makanan.  Secara tidak langsung dapat dipahami bahwa sebagai kebutuhan 

primer, permintaan terhadap produk makanan terlihat menjanjikan dan hal 

tersebut tentunya dapat memberikan dampak positif pada para pelaku usaha. Di 

tahun 2013 lalu, Disperindag Jawa Timur bahkan telah bersiap-siap membangun 8 

sentra makanan di area Jawa Timur untuk menjembatani permintaan yang tinggi 

terhadap produk-produk makanan (Disperindag Jatim, 2013). Hal tersebut 

tentunya menunjukkan tinggi permintaan konsumen pada industri makanan. 

Permintaan yang tinggi pada industri makanan, disertai dengan munculnya 

tantangan yang harus dihadapi para pelaku usaha dalam industri makanan. 

Tantangan tersebut muncul dari keberadaan para kompetitor. Keberadaan 

kompetitor tentunya dapat membuat persaingan semakin ketat antar pelaku usaha 

dan hal tersebut dapat menghambat para pelaku usaha untuk berkembang, 

khususnya untuk berkembang dari aspek finansial. Hal tersebut tentu 

memunculkan pemahaman bahwa industri makanan menyediakan optimisme 
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sekaligus juga dengan tantangannya. Optimisme, dan tantangan dalam industri 

makanan dialami pula oleh Miesoa sebagai distributor. Usaha yang bergerak di 

bidang distribusi produk misoa instan dengan merek Tunas Kelapa dan Bihun 

HHH ini memang sedang bertumbuh, disaat yang sama juga menghadapi kerasnya 

tantangan persaingan dengan para kompetitor.  

Pada Lampiran H, dapat dipahami keberadaan kompetitor semakin 

banyak. Pada Lampiran H, dapat diketahui bahwa selama 6 bulan terakhir sejak 

September 2013 hingga Februari 2014, jumlah distributor produk sejenis terus 

meningkat jumlahnya. Mengetahui kondisi yang terjadi, maka Miesoa harus mulai 

berbenah dan melakukan beberapa langkah strategis. Di samping itu, tantangan 

bagi Miesoa semakin besar, karena hingga Februari 2014, masih terdapat 

sejumlah komplain dari para konsumen. Pada Lampiran C rata-rata setiap bulan, 

sejak September 2013 hingga Februari 2014, terdapat 5 komplain dari konsumen 

(end user) yang ditujukan kepada Miesoa. Keberadaan kompetitor serta adanya 

sejumlah komplain dari konsumen tentunya tidak memberikan dorongan positif 

bagi Miesoa dan hal tersebut harus segera diatasi oleh Miesoa. 

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan Miesoa untuk menghadapi 

sejumlah tantangan yang muncul adalah dengan meninjau secara mendalam 

mengenai permasalahan kepuasan konsumen. Menurut Istianto dan Tyra 

(2011:275), konsumen yang puas dapat melakukan pembelian berulang hingga 

mau mereferensikan kepuasan yang dirasakan kepada kerabat dari konsumen yang 

bersangkutan (Istianto dan Tyra, 2011:275). Berdasarkan pandangan tersebut, 

maka kemampuan Miesoa untuk mempengaruhi kepuasan konsumen dapat 
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menuntun Miesoa untuk memiliki keunggulan kompetitif dan berkembang. Hal 

tersebut dikarenakan, konsumen yang puas berpotensi untuk melakukan 

pembelian berulang atau bahkan menyebarkan hal positif yang didapat dari 

perusahaan kepada orang lain. 

Di samping perlu meninjau permasalahan kepuasan konsumen, yang juga 

perlu ditinjau adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Pada 

Lampiran B, dapat dipahami bahwa kepuasan konsumen memiliki indikasi untuk 

dipengaruhi oleh kualitas layanan dan kualitas produk dari Miesoa. Oleh sebab 

itu, permasalahan kualitas layanan dan kualitas produk juga perlu ditinjau dalam 

penelitian ini. 

Menurut Jahanshahi, et al. (2011:253) kualitas layanan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan pada pandangan 

tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan kualitas layanan dapat juga 

mempengaruhi kepuasan konsumen, sehingga perlu ditinjau dalam kaitannya 

dengan kepuasan konsumen. Selama ini terkait permasalahan kualitas layanan, 

Miesoa berusaha untuk menyediakan layanan yang baik bagi para konsumen. 

Beberapa upaya dilakukan, salah satunya adalah dengan menyediakan layanan 

delivery kepada para konsumen yang melakukan pembelian. Namun, Miesoa juga 

mengakui bahwa dalam beberapa kesempatan, sejumlah komplain dari konsumen  

masih bermunculan dan sejauh ini Miesoa juga belum melakukan upaya-upaya 

untuk meninjau permasalahan kualitas layanan dan pengaruhnya terhadap 

kepuasan konsumen, sehingga melalui penelitian ini perlu ada tinjauan yang lebih 

mendalam. 
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Di sisi lain, Saidani dan Arifin (2012:14) juga memaparkan bahwa kualitas 

produk memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen, sehingga dapat 

dipahami bahwa kualitas produk merupakan salah satu hal yang dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen juga, sehingga permasalahan kualitas produk 

perlu ditinjau dalam kaitannya terhadap kepuasan konsumen. Selama ini, dalam 

merespon kebutuhan konsumen terhadap produk yang berkualitas, Miesoa 

melakukan beberapa upaya, misalnya dengan memiliki pemasok bahan yang 

kompeten hingga memperhatikan dengan seksama masalah kemasan produk. 

Upaya yang terkait kualitas produk sudah dilakukan, tetapi Miesoa belum pernah 

meninjau permasalahan kualitas produk dan pengaruhnya terhadap kepuasan 

konsumen, sehingga melalui penelitian ini perlu ada tinjauan yang lebih 

mendalam. 

Berdasarkan pada paparan yang telah dilakukan, maka dilakukan suatu 

penelitian di Miesoa terkait pengaruh kualitas layanan dan kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen. Penelitian yang dilakukan akan mengambil judul 

“Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen 

Miesoa”. 

  

1.2. Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen 

Miesoa? 
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2. Apakah kualitas produk memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen 

Miesoa? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen 

Miesoa. 

2. Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen 

Miesoa. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mengandung dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Berikut adalah pemaparan mengenai dua manfaat tersebut: 

1. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis, dimana diharapkan penelitian ini 

mampu menghasilkan pemahaman baru yang terkait dengan kualitas 

layanan, kualitas produk, serta kepuasan konsumen. Penelitian ini 

diharapkan juga mampu menjadi sumber referensi yang optimal bagi 

penelitian lain di masa yang akan datang. 

2. Penelitian ini memiliki manfaat praktis, dimana diharapkan Miesoa 

mampu mengetahui kebijakan yang lebih baik untuk mempengaruhi 

kepuasan konsumen serta mampu mengambil hal-hal positif dari kebijakan 

tersebut. Di samping itu, melalui penelitian yang dilakukan, Miesoa 
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diharapkan mampu mempengaruhi supplier untuk menyediakan produk 

yang lebih layak dalam mendukung usaha yang dijalakan Miesoa. 

 

1.5. Lingkup Permasalahan 

Periode waktu penelitian ini dimulai sejak Januari 2013 – Februari 2014. 

Penelitian dilakukan dengan menganalisis permasalahan kualitas layanan dan 

kualitas produk guna mengetahui pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen 

Miesoa secara parsial (individual). Hal tersebut dilakukan agar Miesoa mampu 

mengetahui kebijakan yang lebih baik untuk mempengaruhi kepuasan konsumen 

serta mampu mengambil hal-hal positif dari kebijakan tersebut. Melalui penelitian 

yang dilakukan, Miesoa diharapkan mampu mempengaruhi supplier untuk 

menyediakan produk yang lebih layak dalam mendukung usaha yang dijalankan 

Miesoa. Terkait sampel penelitian, penelitian ini hanya menggunakan para 

konsumen akhir dari Miesoa  (B to C). Di samping itu, penelitian ini juga hanya 

berfokus pada produk misoa instan cap Tunas Kelapa yang merupakan salah satu 

produk dari Miesoa 
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