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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya memajukan pariwisata, 

salah satu diantaranya adalah pengembangan wisata kuliner, dimana kekayaan 

budaya berupa makanan tradisional Indonesia  menjadi aset atraksi wisata yang 

berharga. Wisata kuliner Indonesia merupakan industri pariwisata yang 

sekarang sedang mengalami perkembangan pesat (Wibowo, 2013: 43). Banyak 

restoran dan tempat makan baru didirikan dengan kualifikasi dan ciri khas 

masingmasing. Beragam sajian ditawarkan mulai dari makanan khas daerah 

yang sifatnya tradisional sampai makananmakanan cepat saji yang bersifat 

modern. Hal itu menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat untuk dapat 

menarik konsumen   atau  pelanggan, sehingga berbagai strategi harus 

diterapkan. Salah satu strategi dalam mengembangkan wisata kuliner ialah 

melalui pengembangan makanan tradisional. 

Kota Surakarta atau biasa disebut kota Solo dikenal sebagai kota budaya 

dan pariwisata dengan mengusung slogan “Solo The Spirit of Java” mampu  

menjadi trend setter  bagi kota/kabupaten lainnya utamanya dalam sosial 

budaya dan ekonomi. Banyak event pariwisata yang diadakan di kota Solo 

salah satunya adalah wisata kuliner. Wisata kuliner di kota Solo menyajikan 

aneka makanan khas daerah seperti tengkleng, timlo, nasi liwet, tumpeng, 

cabuk rambak dan gudeg. Saat ini bisnis rumah makan yang menawarkan 
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makanan atau jajanan ciri khas kota Solo salah satunya adalah rumah makan 

Gudeg Adem Ayem. Di tengah-tengah persaingan warung makan yang  juga 

menyajikan dan  menawarkan makanan atau jajanan ciri khas kota solo yang di 

antaranya seperti Gudeg Ayu, Gudeg Ceker , Gudeg Margoyudan.  

Gudeg Adem Ayem di buka pada tahun 1969, Lies Rosmiyati.  Dulunya 

gudeg hanya di kenal dengan kota Jogjakarta saja, tetapi  rasa yang berbeda 

yang di tampilkan terletak pada penggurrangan rasa manis yang menjadi ciri 

khas tersendiri dari gudeg  Solo, serta menu gudeg yang berfariatif.  Gudeg 

Adem Ayem juga menawarkan menu  makanan  lain  jajan  khas solo diantara 

nya yaitu timlo. Salah satu keunngulan Gudeg  Adem Ayem yang sangat di 

sukai oleh konsumen yaitu gudeg  yang mampu bertahan hingga 24 jam.  

Menurut pengakuan pemiliknya, dia sama sekali tidak membayangkan 

kesuksesan yang kini ditangguknya. Awalnya dia membuka rumah makan 

hanya sebagai penyaluran  hobi dan pengisi waktu sembari menunggu suami 

pulang kerja., lama-lama  mengasyikkan. Awal nya dibantu 3 karyawan  dalam  

mengembangkannya,  padahal karyawan yang sekarang bahu-membahu 

melayani para konsumen berjumlah 60 orang. Itupun baru yang ada di Solo, 

sebab kini rumah makan Gudeg Adem Ayem telah membuka cabang di dua 

tempat, Bali dan Yogyakarta. 

 Saat ini kepuasan pelanggan merupakan  bagian dari pemasaran dan 

memainkan peran penting di pasar, Menurut Oliver (2007:31) . Strategi 

pemasaran yang berorientasi pada konsumen membuat perusahaan harus 

memahami perilaku dan  memenuhi maupun kebutuhan konsumen untuk 
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mencapai kepuasan konsumen. Kepuasan pelanggan merupakan hal terpenting 

yang digunakan untuk menarik konsumen di masa sekarang ini.Dimana untuk 

menarik pelanggan diperlukan kualitas pelayanan yang baik sehingga dapat 

menimbulkan kepuasan dari konsumen.  

 Secara umum pelayanan dapat dirtikan melakukan perbuatan yang 

hasilnya ditunjukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun 

kelompok atau masyarakat. Menurut Gronroos (Ratminto, 2005:2). "Pelayanan 

adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata 

(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar 

konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh organisasi 

pemberi pelayanan yang dimaksudnya untuk memecahkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen atau pelanggan”.  

Harga merupakan salah satu faktor penting dalam penjualan. Banyak 

perusahaan bangkrut karena mematok harga yang tidak cocok dipasar. Harga 

yang ditetapkan harus sesuai dengan perekonomian konsumen, agar konsumen 

dapat membeli barang tersebut. Sedangkan bagi konsumen, harga merupakan 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pembelian. Karena harga 

suatu produk mempengaruhi persepsi konsumen mengenai produk tersebut. 

Menurut Walton (2004: 17). 

Kemasan yang bagus serta berbeda juga di tampilkan  rumah makan 

Gudeg Adem Ayem untuk menarik minat konsumen sehingga konsumen 

tersebut menjadi tertarik dan merasa puas. Saat ini kemasan  telah menjadi alat 

pemasaran yang penting, kemasan yang bila dirancang dengan cermat bisa 



4 
 

menimbulkan nilai kecocokan bagi konsumen dan nilai promosi bagi produsen, 

banyak faktor telah meningkatkan penggunaan kemasan sebagai alat 

pemasaran. 

Inovasi merupakan sebuah ide, praktek, atau obyek yang dipahami 

sebagai sesuatu yang baru oleh masing-masing individu atau unit pengguna 

lainnya. Proses keputusan inovasi pada prinsipnya merupakan kegiatan 

pencarian dan pemrosesan informasi dimana individu termotivasi untuk 

mengurangi ketidakpastian tentang keuntungan dan kekurangan inovasi. 

Merek (brand) sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasi dari 

semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual 

atau kelompok penjual dan untuk mendeferensiasikannya dari barang atau jasa 

pesaing (Kotler dan Keller, 2012: 332).Berdasarkan hukum merek dagang, 

penjual diberikan hak ekslusif untuk menggunakan nama merek selamanya, hal 

tersebut yang membedakan merek dengan aset lain seperti paten dan hak cipta, 

yang mempunyai masa berlaku .Sedangkan menurut Aaker (1997: 9) merek 

adalah nama dan atau simbol yang bersifat membedakan (seperti logo, cap, 

atau kemasan) dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang 

atau kelompok penjual tertentu,dengan demikian dapat membedakan dari 

barang atau jasa yang dihasilkan kompetitor. Merek penting bagi perusahaan 

untuk menunjukkan nilai produk yang ditawarkan ke pasar, namun merek tidak 

berarti jika tidak memiliki ekuitas yang kuat bagi pasar. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti apakah ada 

hubungan positif terhadap kepuasan konsumen terhadap RM. Gudeg Adem 
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Ayem. Selanjutnya, untuk mengakomodasi itu semua di lakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH PELAYAAN,  HARGA, KEMASAN, 

INOVASI DAN KEKUATAN MEREK TERHADAP KEPUASAN 

KONSUMEN RM. GUDEG ADEM AYEM DI SOLO”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah disampaikan maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah variabel pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? 

2. Apakah variabel harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? 

3. Apakah variabel kemasan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? 

4. Apakah variabel inovasi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen?  

5. Apakah variabel kekuatan merek berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  lebih spesifik tentang pengaruh 

antar variabel yaitu: 

1. Pengaruh pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 

2. Pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen. 

3. Pengaruh kemasan terhadap kepuasan konsumen. 

4. Pengaruh inovasi terhadap kepuasan konsumen. 

5. Pengaruh kekuatan merek terhadap kepuasan konsumen. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang 

manajemen pemasaran dan secara spesifik akan memahami pengaruh 

pelayanan, harga, kemasan, inovasi, dan kekuatan merek terhadap 

kepuasan konsumen. 

2. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian diharpkan dapat member manfaat dan konstribusi bagi 

para pelaku bisnis kuliner, supaya dapat merumuskan  strategi pemasaran 

yang baik supaya bisnis kuliner dapat lebih maju dan unggul serta selalu 

melakukan inovasi agar menjadi pelaku bisnis kuliner nomor satu yang 

dapat di percaya. 

3. Bagi Peneliti lain 

Memberikan manfaat tentang bisnis kuliner dan dapat memudahkan para 

produsen kuliner supaya memudahkan dalam melakukan bisnisnya. 

Penelitian ini dapat di jadikan salah satu sumber refrensi pelaku bisnis 

kuliner. 

 

E. Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
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2. Bab II Tinjauan Pustaka 

 Bab ini memuat uraian tentang landasan teori dan bahasan-bahasan hasil 

penelitian sebelumnya yang  relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran 

dan hipotesis penelitian. 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

 Bab ini memuat deskripsi tentang bagaimana penelitian dilakukan secara 

operasional, variabel  penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

 Bab ini memuat uraian tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian dan 

pembahasannya yang meliputi deskripsi obyek penelitian, analisis data dan 

pembahasan. 

5. Bab V Kesimpulan dan  Saran. 

 


