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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 230 juta orang memberikan 

peluang yang menjanjikan pada sejumlah bidang usaha. Peluang usaha tersebut 

terkait dengan kondisi perekonomian nasional, terutama yang menyangkut daya 

beli masyarakat dan perubahan gaya hidup yang terjadi. 

Perubahan gaya hidup terutama pola konsumsi yang terjadi dimasyarakat 

memberikan peluang bagi usaha rumah makan. Terkait dengan kondisi 

perkembangan ekonomi nasional, bila ditelaah berdasarkan indeks tendensi 

konsumen pada tahun 2012 triwulan ke dua mengalami pertumbuhan yang lebih 

tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan negara berkembang akan 

terus melampaui negara berpenghasilan tinggi. Indonesia yang tumbuh 5,9% pada 

tahun 2010, meningkat menjadi 6,2% ditahun 2011 dan diprediksi akan meningkat 

lagi menjadi 6,5% ditahun 2012. 

Tabel 1.1 Indeks Tendensi Konsumen menurut Variabel Pembentuknya 

Variabel Pembentuk 

Triwulan 

IV-2011

Triwulan 

I-2012

Triwulan 

II-2012

Pendapatan rumah tangga 114,56 109,74 109,79 

Kaitan inflasi dengan konsumsi makanan sehari-hari 111,28 119,40 118,29 

Tingkat konsumsi beberapa komoditi makanan dan 

non makanan 

102,97 99,99 107,17 

Indeks Tendensi Konsumen 111,27 110,23 111,48 

Sumber : http://www.jakarta.go.id/web/uploads/files/itk11.jpg (diakses 19 Oktober 2012) 

http://www.jakarta.go.id/web/uploads/files/itk11.jpg


2 
 

Berdasarkan jenis komoditas, makanan dan minuman jadi merupakan 

jenis yang mengambil porsi terbesar dari pengeluaran makanan masyarakat, yaitu 

sebesar 63.286 rupiah diikuti oleh kelompok padi-padian dengan porsi sebesar 

44.004 rupiah pada tahun 2010. Suatu hal yang menarik, yang artinya bahwa 

penduduk Indonesia juga suka mengkonsumsi makanan dan minuman jadi di luar 

rumah. Berikut adalah tabel 1.2 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan 

Menurut Kelompok Barang (rupiah), 2008-2010. 

Tabel 1.2 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang (rupiah) 

 

Sumber: Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, BPS 2011 (diakses 3 September 

2012) 
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Perubahan pola konsumsi masyarakat dan cukup beragamnya alasan 

yang mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi makan diluar rumah, sehingga 

peluang usaha rumah makan cukup prospektif.  Pengusaha akan berusaha untuk 

bersaing menghasilkan kualitas layanan, dan kualitas produk untuk meningkatkan 

pangsa pasar. Kualitas layanan adalah evaluasi terfokus yang mencerminkan 

persepsi konsumen akan keandalan, jaminan, empati, respon, dan bukti fisik 

(Zeithaml, Bitner dan Gremler, 2009:103). Kualitas layanan yang baik tentunya 

akan memuaskan konsumen, yang akan memberikan beberapa manfaat yaitu 

terjalin hubungan yang baik antara penjual dan konsumen yang kemudian 

terciptanya loyalitas konsumen. Kualitas layanan akan tercapai dengan adanya 

kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan yang ditentukan oleh faktor karyawan, 

sistem, teknologi yang ada, dan keterlibatan konsumen itu sendiri (Kotler, 

2008:13). 

Persaingan bisnis dalam perkembangan di era globalisasi menuntut 

perusahaan harus mampu bersikap dan bertindak cepat dan tepat dalam 

menghadapi persaingan di lingkungan bisnis yang bergerak sangat dinamis dan 

penuh dengan ketidakpastian, sehingga setiap perusahaan dituntut bersaing secara 

kompetitif dalam hal menciptakan dan mempertahankan konsumen.  

Kekhawatiran produsen terjadi akibat persaingan yang makin ketat dan 

beragam produk yang ditawarkan, dan di sisi lain konsumen tidak mampu 

mengingat produk yang ditawarkan sehingga hanya produk yang memiliki ciri 

khas dan berkualitas saja yang mampu diingat oleh konsumen. Menurut Kotler 
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dan Armstrong (2008:272) kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa 

yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan konsumen.  

Rumah Makan Sulawesi merupakan usaha yang bergerak dibidang food 

and beverage dengan konsep family restaurant, yang berlokasi di Jl. Raya 

Kupang Baru 17-F, Surabaya. Segmen yang dituju oleh pemilik adalah kalangan 

menengah ke atas yang sudah berkeluarga. Sedangkan target yang dituju oleh 

pemilik adalah orang pecinta seafood dan suka dengan masakan khas Sulawesi 

khususnya Makassar. Salah satu keunggulan dalam mengelola usaha rumah 

makan adalah kemampuan menyediakan makanan sehat dan penggunaan rempah 

alami sebagai bumbu masak.  

 

Dalam menjalankan bisnis Rumah Makan Sulawesi, aspek kepuasan 

konsumen akan menjadi prioritas utama Rumah Makan Sulawesi. Kepuasan 

konsumen ini merupakan faktor utama bagi bisnis Rumah Makan Sulawesi karena 

akan berdampak pada hasil penjualan. Apabila semakin banyak konsumen yang 

merasa puas dengan layanan dan produk yang diberikan, maka jumlah konsumen 

yang bertahan juga akan semakin meningkat. Adapun data tentang penjualan 

Rumah Makan Sulawesi mulai dari Januari 2012 sampai dengan September 2012 

dapat dilihat pada Grafik 1.1. 
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Grafik 1.1 Penjualan Rumah Makan Sulawesi 
Sumber : Dokumentasi internal, 2012 

 

Grafik 1.1 menunjukkan data penjualan Rumah Makan Sulawesi mulai 

bulan Januari 2012 sampai dengan September 2012 yang terus mengalami 

peningkatan. Pada Januari 2012, penjualan Rumah Makan Sulawesi mencapai Rp. 

46.069.000,- dan penjualan ini terus meningkat, sehingga September 2012 

penjualan Rumah Makan Sulawesi mencapai Rp. 54.563.000,-. Melihat 

peningkatan penjualan yang demikian, maka Rumah Makan Sulawesi dapat terus 

berkembang dengan membuka cabang berikutnya di daerah Surabaya. Dalam 

mencapai sasarannya perusahaan memerlukan suatu strategi yang dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal: faktor yang berada diluar jangkauan 

perusahaan, contoh pesaing, teknologi, keadaan ekonomi, peraturan pemerintah 

dan lingkungan sosial budaya. Dan faktor internal yang terdiri dari produk, harga, 

tempat dan promosi. Strategi ini tidak hanya merupakan strategi untuk bertahan, 
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akan tetapi sebagai modal utama Rumah Makan Sulawesi untuk menjadi yang 

paling baik.  

Faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kualitas 

produk. Produk adalah kunci utama dalam penawaran pasar secara keseluruhan 

(Kotler dan Armstrong, 2008:204). Supaya produk Rumah Makan Sulawesi dapat 

diterima oleh konsumen, maka Rumah Makan Sulawesi terus berusaha untuk 

memperbaiki kualitas produk dengan menjaga dan mempertahankan bahan baku 

yang berkualitas dan memperhatikan proses produksinya.  

Dalam mencapai sasaran, Rumah Makan Sulawesi juga selalu berusaha 

melihat lingkungan sekitar, yaitu keberadaan pesaing. Pesaing Rumah Makan 

Sulawesi adalah Daun Lada. Perbandingan produk dan layanan yang diberi oleh 

Rumah Makan Sulawesi dengan Daun Lada dapat dilihat pada Tabel 1.3 
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Tabel 1.3  Perbandingan Produk dan Layanan Rumah Makan Sulawesi dengan pesaing  2012 

No Keterangan Rumah Makan Sulawesi  Daun Lada 

1. Produk  

menyediakan 2 jenis produk yaitu 

seafood dan chinesefood 

menyediakan 2 jenis produk 

yaitu seafood dan masakan 

indonesia 

cita rasa khas Sulawesi cita rasa khas Jawa 

bumbu bakar ada 3 macam yaitu 

rica, parape dan mix 

bumbu bakar ada 2 macam 

yaitu kecap dan rica 

ukuran ikan beragam ukuran ikan hanya satu 

ada 8 macam sambel dan free 

untuk pembelian ikan bakar 

tidak ada free sambel untuk 

ikan bakar 

konsumen dapat memilih jenis, 

ukuran ikan dan bumbu yang 

sesuai dengan keinginan 

konsumen dapat memilih jenis 

ikan dan bumbu yang 

diinginkan 

variasi menu makanan banyak variasi menu makanan banyak 

2 Layanan  

memberikan kartu member bagi 

pelanggan dengan minimal 

transaksi 500.000 rupiah 

memberikan diskon melalui 

kartu kredit 

menerima delivery order, nasi 

kotak, gathering, dan reservasi 

menerima reservasi untuk ulang 

tahun,meeting, dll 

tidak menggunakan komputerisasi 

dalam transaksi 

sudah menggunakan 

komputerisasai dalam transaksi 

penampilan karyawan menarik 

dan berseragam 

penampilan karyawan menarik 

dan berseragam 

tidak ada vallet parking ada vallet parking 

tempat parkir tidak begitu luas tempat parkir luas 

tidak tersedia ruang tunggu bagi 

tamu yang antri 

tersedia ruang tunggu bagi tamu 

yang antri 

penyajian menu makanan cepat  penyajian menu makanan cepat  

 Sumber : Hasil Observasi oleh peneliti 

 

Tabel 1.3 adalah tabel perbandingan produk dan layanan Rumah Makan 

Sulawesi dengan Daun Lada. Ada dua hal yang dijadikan perbandingan yaitu 

produk dan layanan. Untuk produk, ada beberapa produk Rumah Makan Sulawesi 

yang sama dengan Daun Lada tetapi berbeda porsi yang disajikan. Rumah makan 

Sulawesi memiliki takaran dan porsi yang berbeda, misalnya untuk menu ikan 

dihitung berdasarkan berat (per ons) ikan, karena ikan yang dimiliki Rumah 

Makan Sulawesi bervariasi ukuran, berbeda dengan Daun Lada menu ikan 
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dihitung sesuai dengan porsi yang telah ditentukan, karena ikan yang dimiliki 

Daun Lada hanya satu ukuran saja.  

Layanan merupakan aspek yang perlu diperhatikan dari pemilik Rumah 

Makan Sulawesi selain aspek produk. Untuk menciptakan kualitas layanan yang 

tinggi, perusahaan harus menawarkan layanan yang mampu diterima atau 

dirasakan konsumen sesuai dengan atau melebihi apa yang diharapkan konsumen. 

Layanan yang diberikan Rumah Makan Sulawesi juga berbeda, contohnya cara 

promosi yang dilakukan Rumah Makan Sulawesi dengan memberikan kartu 

member kepada konsumen, menyediakan delivery service, gathering, reservasi 

meskipun masih dengan sistem yang manual untuk melakukan transaksi, tempat 

parkir yang tidak begitu luas, sedangkan Daun Lada memberikan diskon dengan 

menggunakan kartu kredit tertentu, menyediakan ruang tunggu bagi tamu, 

menggunakan teknologi dalam melakukan transaksi dan mempunyai tempat yang 

parkir yang strategis. Terlepas dari itu, pelatihan karyawan merupakan salah satu 

cara untuk meningkatkan kualitas layanan internal dari sebuah perusahaan, maka 

dari itu untuk meningkatkan layanan kepada konsumen, pemilik membekali 

pegawainya dengan pelatihan-pelatihan yang benar supaya dapat melayani 

konsumen dengan ramah dan baik. Pelatihan ini khususnya bagi karyawan yang 

baru masuk dan biasanya dilakukan selama tiga bulan. Pelatihan tersebut berupa: 

mengerti menu yang akan ditawarkan ke konsumen, cara berbicara yang baik dan 

jelas pada konsumen yang datang, menyajikan makanan dan minuman dengan 

baik, cara menghadapi komplain dari konsumen, pembelajaran kebersihan dan 

penataan setting meja, dll.  
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Menurut Irawan (2009:38) yang menyatakan bahwa “Bagi konsumen 

yang sensitif, biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting karena 

mereka akan mendapatkan value for money yang tinggi. Komponen harga ini 

relatif tidak penting bagi konsumen yang tidak sensitif terhadap harga”.  

Berdasarkan jurnal yang berjudul “The Influence of Service Quality and 

Price on Customer Satisfaction: An Empirical Study on Restaurant Service in 

Khulna Division” (Rahman, 2012) menyatakan “ Untuk mengetahui harga 

makanan di restoran mengajukan pertanyaan yang berbeda kepada pelanggan dan 

hasilnya menyatakan  bahwa pelanggan menjawab sebesar 51%  rata-rata tidak 

setuju tentang harga makanan yang relatif murah”. Hal ini membuktikan bahwa 

hubungan harga makanan tidak mempengaruhi terhadap kepuasan konsumen, 

karena konsumen tidak berpikir bahwa harga produk dan jasa didasarkan pada 

biaya dan rasa makanan yang dibandingkan dengan harga.  

Dari uraian di atas maka penulis mencoba mengadakan penelitian dengan 

mengambil judul : Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas Produk 

Terhadap Kepuasan Konsumen Rumah Makan Sulawesi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang, maka penulis 

dapat merumuskan sebagai berikut: 

 1. Apakah  kualitas layanan dan kualitas produk berpengaruh secara simultan 

terhadap kepuasan konsumen Rumah Makan Sulawesi ? 
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 2. Apakah kualitas layanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

konsumen Rumah Makan Sulawesi ? 

3. Apakah kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan  

konsumen Rumah Makan  Sulawesi ? 

C.   Tujuan Penelitian   

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari kualitas layanan dan kualitas produk   

terhadap kepuasan konsumen Rumah Makan Sulawesi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dari kualitas layanan terhadap kepuasan 

konsumen Rumah Makan Sulawesi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dari kualitas produk terhadap kepuasan 

konsumen Rumah Makan Sulawesi.  

D.   Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dan tujuan masalah yang 

disebutkan sebelumnya, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

a. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

tentang pengaruh kualitas layanan dan kualitas produk terhadap kepuasan 

konsumen dan sekaligus sebagai referensi untuk para peneliti lain untuk 

mengembangkan penelitian ini. 
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b. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan 

sebagai pembenaran ilmiah untuk membuktikan bahwa adanya pengaruh 

dimensi kualitas layanan dan kualitas produk terhadap kepuasan 

konsumen, serta untuk menambah pemahaman pribadi mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen.  

2. Manfaat Praktis  

Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan, dan kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen Rumah Makan Sulawesi. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan strategi dan kebijakan 

lainnya untuk perkembangan usaha di waktu yang akan datang. 

E. Lingkup Permasalahan 

Adapun batasan pada penelitian ini meliputi : 

1. Data penjualan Rumah Makan Sulawesi yang dilampirkan pada penelitian ini 

terbatas dari bulan Januari 2012 sampai dengan September 2012. 

2. Usaha yang dijadikan penelitian adalah Rumah Makan Sulawesi yang telah 

berjalan selama satu tahun.  

3. Konsumen yang akan dijadikan objek penelitian adalah konsumen Rumah 

Makan Sulawesi. 

 

 


