
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekarang ini bisnis kuliner banyak di minati pelaku bisnis di Indonesia, 

karena bisnis yang bergerak di bidang kuliner ini termasuk bisnis dengan 

profit yang besar dan juga banyak diminati masyarakat di era globalisasi. 

Selain itu gaya hidup masyarakat yang meningkat  dengan kebiasaan untuk 

membeli makanan di restoran dengan tujuan lebih efisien serta sebagai sarana 

refresing, untuk pertemuan dengan rekan bisnis, mengadakan acara spesial 

dengan keluarga, kerabat, pacar, maupun teman dan lain - lain. Selain hal 

tersebut kuliner atau makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia 

yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. 

Dari hal tersebut mengakibatkan menjamurya pertumbuhan cafe dan 

restoran di kota Solo dengan berbagai konsep yang ditawarkan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumennya. Untuk mengatasi persaingan antar 

pelaku bisnis, maka pelaku bisnis harus menentukan strategi pemasaran yang 

berorietasi kepada konsumen. Orientasi kepada konsumen itu dilakukan oleh 

pelaku bisnis dengan membuat inovasi – inovasi yang mampu memberikan 

kepuasan akan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan demikian 

perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara 

memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan 

meminimumkan atau meniadakan pengalaman yang tidak menyenangkan. 

Untuk mengetahui kepuasan pelangan dapat melalui kualitas pelayanan yang 
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diberikan oleh perusahaan. Restoran perlu mencari cara untuk 

mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Faktor yang 

menentukan kepuasan konsumen, salah satunya persepsi konsumen mengenai 

kualitas jasa yang berfokus pada lima dimensi kualitas jasa, yaitu : bukti fisik 

(tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), dan empati (emphaty). 

Selain itu kualitas makanan juga dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen. Menurut Johns dan Howard, 1998 (dalam jurnal Sugiyanto J dan 

Sugiono S, 2013:1), layanan utama yang ditawarkan oleh restoran itu 

memenuhi kebutuhan dasar manusia. Karyawan yang memiliki pengetahuan 

dan sopan tidak dapat menggantikan kualitas makanan. Restoran yang 

mampu memberikan makanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan 

bagi pelanggan. Karena dalam bisnis kuliner, segi rasa  yang paling utama 

diperhatikan oleh konsumen untuk menilai tingkat kepuasannya. 

Harga mencerminkan nilai dari kesepakatan pembeli dan penjual atas 

suatu produk atau jasa dan harga juga digunakan untuk mencapai tujuan 

spesifik dan implentasi pasar (Wiyadi,2011). Harga juga digunakan 

konsumen untuk mengukur tingkat kualitas yang diberikan dari produk atau 

jasa. Dengan penetapan harga konsumen akan tau berapa uang yang akan 

dikeluarkannya untuk membeli poduk atau jasa tersebut. Konsumen selalu 

menginginkan harga yang murah dengan kualitas yang tinggi.  

Dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan, promosi juga 

memiliki peranan penting untuk mengkomunikasikan keberadaan dan nilai 
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produk kepada calon pelanggan. Promosi juga dapat memberikan nilai 

kepuasan tersendiri kepada pelanggan untuk terus mengunjungi restoran 

tersebut. Salah satu promosi yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan 

adalah adanya diskon atau potongan harga yang diberikan, promo pemberian 

gift kepada konsumen dan promosi yang dilakukan perusahaan melalui media 

sosial atau media komunikasi yang memberikan informasi kepada pelanggan. 

Salah satu bisnis kuliner di Solo yang memberikan kepuasan kepada 

konsumen adalah Restoran Ralana Solo. Restoran ini memiliki konsep one 

stop service yang memiliki interior galeri rotan dengan memadukan menu 

modern  yang di sesuaikan dengan ketepatan waktu, kualitas pelayanan dan 

keramahan untuk memberikan kepuasan tersendiri untuk konsumen. Serta 

untuk mengakomodasi kebutuhan keluarga, grup ataupun komunitas, restoran 

ini dilengkapi dengan sejumlah ruang pendukung mulai dari ruang pertemuan 

untuk berbagai pertemuan VIP hingga ruang untuk keluarga dan juga fasilitas 

roof lounge serta back cafe. Restoran ini juga memiliki menu makanan yang 

berbeda dari restoran – restoran yang ada di kota Solo seperti menu makanan 

ala Asia, Western dan Indonesia.  Harga yang di tawarkan  juga sesuai dengan 

apa yang disajikan oleh restoran ini. Bentuk promosi dari restoran Ralana 

beraneka ragam, mulai dari periklanan yang ada diberbagai media. Mencakup 

lagi promosi yang memberikan kepuasan konsumen seperti memberikan 

diskon di event – event tertentu, pemberian voucher karaoke dan vocher 

diskon pada saat pembelian, memberikan potongan harga jika menggunakan 

atm bank MEGA dan  membentuk citra merk dimasyarakat dengan 
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mengadakan berbagai macam kegiatan yang menggundang masyarakat untuk 

datang ke tempat ini.  

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan berfokuskan pada analisis pengaruh kualitas pelayanan, kualitas 

makanan, harga dan promosi untuk kepuasan pelanggan di Restoran Ralana 

Solo yang disimpulkan dengan judul “ PENGARUH KUALITAS 

PELAYANAN, KUALITAS MAKANAN, HARGA DAN PROMOSI 

TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan di restoran Ralana Solo ? 

2. Apakah ada pengaruh signifikan kualitas makanan terhadap kepuasan 

pelanggan di restoran Ralana Solo? 

3. Apakah ada pengaruh signifikan harga terhadap kepuasan pelanggan di 

restoran Ralana Solo? 

4. Apakah ada pengaruh signifikan promosi terhadap kepuasan pelanggan di 

restoran Ralana Solo? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan 

pelanggan. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap kepuasan pelanggan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diberikan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi peneliti 

 Memberikan pengetahuan yang lebih detail tentang pemasaran 

pada umumnya dan mengetahui tingkat kepuasan pelanggan yang ditinjau 

dari kualitas pelayanan, kualitas makanan, harga dan promosi yang 

diberikan kepada pelanggan di restoran Ralana Solo kepada 

pelanggannya, disamping itu diharapkan menjadi media dalam mengukur 

kemampuan yang didapatkan peneliti selama masa perkuliahan. 

2. Manfaat bagi perusahaan 

 Sebagai media tolok ukur kinerja pada saat sekarang ini serta 

diharapkan mampu memberikan acuan atau tambahan pemikiran bagi 

perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. 

3. Manfaat bagi masyarakat umum 

 Sebagai referensi dan informasi yang kemudian dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam setiap menjalankan atau mengembangkan 

bisnisnya. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi  ini digunakan untuk memberikan 

gambaran yang jelas serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan, 

secara sistematis susunan skripsi ini sebagai berikut : 
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 Bab 1 : Pendahuluan 

Pada bab 1 ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masaah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

skripsi. 

 Bab 2 : Tinjauan Pustaka 

Pada bab 2 ini dijelaskan mengenai pengertian dan berbagi teori tentang 

kualitas pelayanan, kualitas makanan, harga dan promosi serta tentang 

kepuasan konsumen. Dalam bab ini juga membahas mengenai kerangka 

pemikiran, penelitian terdahulu dan juga hipotesis. 

Bab 3 : Metode Penelitian 

Pada bab 3 ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, definisi 

operasional, data dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan 

sampel serta teknik sampling, dan metode analisis data. 

Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab 4 ini dijelaskan mengenai diskripsi objek penelitian, 

karakteristik responden, analisis data, dan pembahasan mengenai interprestasi 

hasil penelitian. 

Bab 5 : Penutup 

Pada bab terakhir ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari 

seluruh penelitian dan saran – saran yang direkomendasikan oleh peneliti. 

 


