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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini persaingan dalam bisnis kuliner semakin tumbuh dan 

semakin berat, seperti persaingan usaha dalam bisnis kuliner rumah makan atau 

resto yang menawarkan berbagai makanan dan fasilitas-fasilitasnya. Seperti di 

wilayah Ngargoyoso yang sekarang ini sangat banyak resto yang dapat dijumpai. 

Masing-masing resto tersebut berusaha untuk membuat produknya lebih unggul 

dibandingkan resto lain maka, perencanaan yang baik dan tepatlah yang 

memegang peranan yang penting dalam menunjang kelangsungan usaha dan 

perkembangan suatu perusahaan. Dengan kata lain pihak produsen harus mampu 

merebut hati konsumen akan produk, fasilitas yang ditawarkan dan berupaya 

untuk memuaskan konsumennya. 

 Dalam memuaskan konsumen tentu tidak mudah karena konsumen 

memiliki sifat yang berbeda-beda sebagaimana dari kebutuhan manusia yang 

tidak terbatas disamping dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal lainnya 

yang berakibat langsung terhadap prilaku konsumen. Faktor eksternal tersebut 

meliputi, kebudayaan, sub budaya, kelas sosial, kelompok sosial, kelompok 

referensi, dan keluarga. Sedangkan faktor internalnya adalah faktor yang ada 

pada diri konsumen itu sendiri ( psikologis ) yang meliputi : belajar, kepribadian, 

dan konsep diri, serta sikap. ( Stanton,1996:155 ). 

Suasana rumah makan yang di kemas dengan nuansa pedesaan dan di 

tambah background perbukitan Gunung Lawu dan kebun teh ini membuat resto 
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kemuning lebih di kenal sebagai tempat untuk kegiatan luar ruangan ( outbond) 

dan berbagai wisata alam di bandingkan kebanyakan orang mengenalnya sebagai 

rumah makan. Letaknya yang memang berada di tengah kebun teh sangat ramai 

di kunjungi di hari weeked sperti sabtu dan minggu. Di Reto Kemuning memang 

sejatinya merupakan adalah rumah makan Resto Kemuning menawarkan 

berbagai menu makanan yang dapat memanjakan. Wisata alam Resto Kemuning 

menawarkan suasana pedesaan yang nyaman dan damai yang merupakan 

menjadi salah satu pilihan bagi keluarga dan rekan rekan dalam berlibur di 

kawasan Ngargoyoso dan salah satu dari sekian banyak obeyek di Kota Wisata 

Karanganyar. 

Ngargoyoso adalah kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten 

Karanganyar, Jawa Tengah. Kawasan Ngargoyoso adalah kawasan landai di kaki 

Gunung Lawu yang memiliki berbagai daya tarik dan kelebihan dari segi 

pariwisata.Salah satu yang terkenal dan sering dikunjungi wisatawan adalah 

Kebun Teh Kemuning. Kebun teh di Kecamatan Ngargoyoso ini terbentang di 

lahan seluas kurang lebih 438 hektar. Terletak di ketinggian 800–1540 meter 

dpl, daerah ini tidak hanya menawarkan suasana hijau teduh dan nyaman tetapi 

juga hawa sejuk dengan rata-rata suhu 21.5 derajat celsius. Inilah salah satu 

alasan kenapa kawasan ini sering dikunjungi wisatawan. Pesona pemandangan 

hijau luas perkebunan dan cuaca yang sejuk adalah tawaran utama lokasi agro 

wisata ini. 

Pengertian secara umum mengenai kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen merupakan hasil dari adanya perbedaan – perbedaan antara harapan 
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konsumen dengan kinerja yang dirasakan oleh konsumen tersebut.Dari beragam 

definisi kepuasan konsumen yang telah diteliti dan didefinisikan oleh para ahli 

pemasaran, dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen merupakan suatu 

tanggapan perilaku konsumen berupa evaluasi purna beli terhadap suatu barang 

atau jasa yang dirasakannya (kinerja produk) dibandingkan dengan harapan 

konsumen. Kepuasan konsumen ini sangat tergantung pada persepsi dan harapan 

konsumen itu sendiri. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen 

ketika melakukan pembelian suatu barang atau jasa adalah kebutuhan dan 

keinginan yang dirasakan oleh konsumen tersebut pada saat melakukan 

pembelian suatu barang atau jasa, pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi 

barang atau jasa tersebut serta pengalaman teman-teman yang telah 

mengkonsumsi barang atau jasa tersebut dan periklanan. Di dalam lingkungan 

yang kompetitif, indikator yang dapat menunjukkan kepuasan konsumen adalah 

apakah konsumen tersebut akan membeli kembali dan menggunakan produk 

tersebut diwaktu yang akan datang. 

Oleh karena itu setiap resto harus memiliki unggulan untuk memuaskan 

konsumen, seperti fasilitas, salah satu strategi yang digunakan resto kemuning 

dimana lokasi terdapat di kebun teh sehingga menjadi keunggulan tersendiri 

dalam memuaskan konsumen yang mana konsumen dapat akan sambil 

menikmati keindahaan kebun teh, selain keadaan lokasi yang masih asri juga 

menambah minat konsumen. Memuaskan kebutuhan konsumen adalah 

keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup 
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perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan 

dalam persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan 

cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada 

saat kebutuhan yang sama muncul kembali dikemudian hari. 

Dengan uraian yang telah disebutkan di atas, sangat menarik untuk 

menjadikan resto/rumah makan sebagai amatan dalam pembuatan skripsi ini. 

Karena rumah makan  adalah salah satu bidang bisnis yang member perhatian 

terhadap kepuasan konsumen. Berdampak dari hal tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai analisis kepuasan konsumen yang merupakan 

tujuan tiap perusahaan, yaitu memberikan kepuasan kepada konsumen, sehingga 

diharapkan dapat membawa kepada peningkatan penjualan yang berakibat 

langsung pada peningkatan pasar. 

 

B. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah faktor-faktor seperti kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, 

harga dan fasilitas mempengaruhi kepuasan konsumen dalam membeli di resto 

kemuning ? 

 2. Dari faktor-faktor tersebut, faktor manakah yang memberikan pengaruh 

terhadap kepuasan konsumen terhadap pembelian di resto kemunin? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai adalah sebagai berikut : 

1 Untuk mengetahui kepuasan  konsumen dalam pembelian di Resto Kemuning, 

dilihat dari kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga dan fasilitas. 

2 Untuk menguji faktor yang mempengaruhi prilaku konsumen dalam pembelian 

di Resto kemuning 

 

D. Manfaat Studi 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian penegembangan kosep 

manajemen pada Resto Kemuning, yaitu analisis kepuasan konsumen. 

2. Manfaat Praktis  

Dalam tatanan aplikasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut : 

a. Bagi pemilik sebagai wahana penerapan ilmu yang telah diperoleh di 

bangku kuliah 

b. bagi pemilik resto dapat membantu manajemen dalam mengambil 

kebijakan yang tepat untuk memperoleh kepuasan pelanggan 

c. Bagi pihak lain dapat dijadikan bahan referensi atau pembanding dalam 

kaitanya dengan kepuasan konsumen 
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E. Sistematika Penulisan  

Agar diperoleh suatu pembahasan jelas antara bab demi bab, maka di 

bawah ini di sampaikan sistematika penulisan penelitian yang akan dilakukan. 

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulian. 

Bab dua landasan teori yang berisi teori-teori yang dipergunakan untuk 

mendasari tiap-tiap variabel, kerangka pemikiran, ringkasan hasil-hasil 

penelitian sebelumnya yang sejenis, dan rumusan hipotesis. 

Bab tiga methode penelitian menguraikan tentang jenis penelitian, 

definisi operasional dan pengukuran varabel penelitian, data dan sumber data 

penelitian, metode pengumpulan data, desain pengambilan sempel, dan metode 

analisis data 

Bab empat analisis data dan pengumpulan data, interpretasi hasil dan 

argumentasi terhadap hasil penelitian. 

Bab lima merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran-saran yang 

perlu disampaikan sebagai koreksi dan perbaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


