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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini banyak terjadi pesaingan dalam dunia binis. Para 

bisnismen perlu pemikiran suatu pengembangan  usaha dengan cara mencari 

investoer dan melihat dunia perbankan untuk mendanai bisnis tersebut. Hal 

tersebut diupayakan karena berpeluang pada bisnis yang telah dirancang. 

Persaingan antar setiap produk semakin ketat sehingga secara tidak langsung akan 

mempengaruhi suatu perusahaan untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Agar  

dapat bertahan, maka produsen dituntut untuk lebih memperhatikan keinginan dan 

kebutuhan konsumen terutama pada bagaimana cara untuk mempertahankan 

kesetiaan konsumennya.  

Dilihat dari sudut pandang intern suatu perusahaan, diperlukan strategi agar 

dapat bersaing dalam pasar.Untuk itu dibutuhkan analisis perilaku konsumen, guna 

mengetahui sejauh mana tingkat kebutuhan, keinginan, dan kepuasan konsumen 

terhadap pemilihan produk. Analisis kebutuhan, keinginan, kepuasan konsumen 

dibutuhkan untuk mengetahui  keberhasilan suatu usaha bukan dibutuhkan oleh 

produsen saja, tetapi  apa yang dibutuhkan konsumen. Karena konsumenlah yang 

sebenarnya menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan. Kepuasan konsumen 

merupakan factor yang menentukan dalam pemasaran, sebaliknya kekecewaan 

konsumen dalam member pelayanan bisa menjadi kehancuran suatu perusahaan di 
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masa mendating. Agar konsumen dapat bertahan maka harus dilakukan tingkat 

pelayanan yang optimal bagi konsumen. 

Tingkat kepuasan konsumen dapet dilihat dari kesesuaian antara apa yang 

dirasakan oleh konsumen dari pengalamen konsukennya dengan apa yang 

diharapkannya (Djuanedi, 2006). Seoarang pelangan yang puas adalah pelanggan 

yang merasa mendapatkan nilai dari produsen atau penyedia jasa. Nilai ini berasal 

dari produk, pelayanan, dan system. Apabila pelangan mengatakan nilai produk 

yang berkualitas, maka kepuasan terjadi jika pelanggan mendapatkan produk yang 

berkualitas. Jika nilai bagi pelanggan adalah kenyamanan maka kepuasan akan 

datang apabila pelayanan yang diberikan benar-benar nyaman. Jika nilai dari 

pelanggan adalah harga yang murah maka pelanggan akan puas kepada produsen 

yang memberikan harga yang paling komperatif. 

Warung makan atau rumah makan yang bergerak dalam suatu usaha bisnis 

makanan yang juga tidak luput dari persaingan. Berkaitan  dengan hal tersebut 

rumah makan SSP (special super penyet) selalu berusaha menunjukan kualitas 

pelayanan atau jasanya untuk mempertahankan pelanggan. Kualitas pelayanan 

pada warung makan harus selalu dijaga dan selalu ditingkatkan karena persaingan 

pasar di wilayah surakarta yang semakin ketat. Banyak usaha-usaha lain yang 

bergerak dalam bidang bisnis makanan, dalam hal ini rumah makan SSP (special 

super penyet) memperlihatkan kemampuan bersaing mempertahankan 

pelanggannya yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan dan promosi. Dari segi 

kualitas memegang peran penting, kemampuan merumuskan dan menyusun 
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program pemasaran yang tepat merupakan salah satu masalah utama dalam 

penciptaan proses pertukaran antara produsen dan konsumen. Salah satu cara 

untuk menuju suatu keberhasilan kegiatan pemasaran adalah dengan memahami 

perilaku konsumen, karena perilaku konsumen akan berpengaruh pada kepuasan 

konsumen. pelayanan yang diberikan sesuai atau lebih dari apa yang diharapkan 

konsumen, maka mereka akan puas, apabila konsumen merasa puas maka 

konsumen akan kembali untuk membeli ulang dan menjadi pelanggan tetap. 

Layanan yang baik akan memberikan suatu doronan kepada konsumen untuk 

menjalin ikatan yang kuat terhadap perusahaan. Ikatan seperti ini dalam jangka 

panjang memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan 

konsumen serta kebutuhan mereka, dengan demikian perusahaan tersebutdapat 

meningkatkan kepuasan konsumen dimana perusahaan memaksimumkan 

pengalaman konsumen  yang menyenangkan dan meminimumkan atau meniada-

kan pengalaman konsumen yang  kurang menyenangkan. 

Jika perusahaan yang gagal memuaskan pelayanannya akan menghadapi 

masalah yang kompleks. Umumnya konsumen yang tidak puas akan kecewa, 

menimbulkan kerugian dari kegagalan memuaskan konsumen. Oleh Karena itu, 

setiap perusahaan jasa wajib merencanakan, mengorganisasikam, mengimplemen-

tasikan, dan mengendalikan system kualitas sedemikian rupa, sehingga pelayanan 

dapat memuaskan para konsumennya. 

Parasuaraman dan Zeithaml yang dikenal dengan service quality 

(SERVQUAL), yang berdasarkan pada lima dimensi kualitas yaitu tangibles (bukti 
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langsung), reability (keandalan), responsivenesess (daya tanggap), assurance 

(jaminan), dan empathy (empati). 

Ada banyak produk yang ditawarkan di pasaran, tetapi dalam hal ini 

konsumen kususnya produk dari warung makan SSP (special super penyet) juga 

diminati oleh pelanggan yang sili nerganti diwarung tersebut. Sehingga penulis 

ingin meneliti apakah konsumen produk SSP (special super penyet) merasa puas 

dengan produk yang ditawarkan dari produsen untuk konsumen sehingga 

konsumen cenderung loyal dalam produktersebut untuk memenuhi kebutuhan atau 

sebatas mencoba produk itu saja. 

Penting bagi perusahhaan  untuk secara terus menerus mempertahankan atau 

mengamati perkembangan  kepuasan terhadap konsumen. Kunci utama agar 

perusahaan mampu meningkatkan persaingan  pasar adalah menjadikan kepuasan 

konsumen sebagai tujuan utama perusahaan yang harus dicapai. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilaksanakan penelitian tentang 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Rumah 

Makan SSP (special super penyet)”  
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B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaruh Realiability terhadap kepuasan konsumen pada rumah 

makan SSP (special super penyet)? 

2. Bagaimana pengaruh Tangibles terhadap kepuasan konsumen pada rumah 

makan SSP (special super penyet)? 

3. Bagaimana pengaruh Responsiveness terhadap kepuasan konsumen pada 

rumah makan SSP (special super penyet)? 

4. Bagaimana pengaruh Assurance terhadap kepuasan konsumen pada rumah 

makan SSP (special super penyet)? 

5. Bagaimana pengaruh Empathy terhadap kepuasan konsumen pada rumah 

makan SSP (special super penyet)? 

6. Bagaimana pengaruh Reliability, Tangibles, Responsiveness, Assurance, dan 

Empathy  secara serentak terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan 

SSP (special super penyet)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah. 

1. Untuk mengetahui  pengaruh Realiability terhadap kepuasan konsumen pada 

rumah makan SSP (special super penyet)? 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Tangibles terhadap kepuasan konsumen pada 

rumah makan SSP (special super penyet)? 

3. Untuk mengetahui pengaruh Responsiveness terhadap kepuasan konsumen pada 

rumah makan SSP (special super penyet)? 

4. Untuk mengetahui pengaruh Assurance terhadap kepuasan konsumen pada 

rumah makan SSP (special super penyet)? 

5. Untuk mengetahui pengaruh Empathy terhadap kepuasan konsumen pada 

rumah makan SSP (special super penyet)? 

6. Bagaimana pengaruh Reliability, Tangibles, Responsiveness, Assurance, dan 

Empathy  secara serentak terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan SSP 

(special super penyet)? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, terutama bidangilmu 

manajemen pemasaran. Model yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan 

dapat  memberikan struktur yang memadai acuan dalam mengukur pengaruh 

kepuasan konsumen dan juga dapat dijadikan acuan untuk riset-riset 

mendatang. 

2. Disamping itu  hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsribusi 

praktis bagi organisasi dalam pengambilan kepuasan sehingga sehubungan 
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dengan meningkatnya kepuasan konsumen kususnya pada suatu usaha yang 

bergerak pada bidang makanan. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penalitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini diuraikan bahwa tentang landasan teori masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan judul 

penelitian dan diuraikannya penelitian-penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka  pemikiran, hipotesis, definisi 

oprasional, data dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan metode 

analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian atau 

rumah makan, data-data konsumen, analisan data dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi akan memberikan simpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan memberikan saran-saran untuk peningkatan kualitas pelayanan 

rumah makan. 


