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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan yang ingin berkembang dan selalu bertahan harus dapat 

memberikan kepuasan kepada para konsemen. Untuk memenuhi kepuasan 

konsumen,  kualitas pelayanan penting dikelola perusahaan dengan baik. Philip 

Kotler (2002) Kualitas pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Philip Kolter (2002) 

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hsail) suatu 

produk dan harapan harapannya. Mowen dan Minor (2002) kepuasan 

konsumen sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang 

atau jasa setelah pelanggan tersebut memperoleh dan menggunakannya. 

Kualitas pelayanan yang baik merupakan upaya yang dilakukan 

perusahaan dalam menghadapi persaingan dalam bisnis rumah makan yang 

kuat kaitannya dengan kepuasan konsumen. Kualitas pelayannan yang di 

inginkan oleh para konsumen adalah kualitas yang memadai, kenyamannan, 

keamannan, ketenangan, dan kualitas pelayanan yang memuaskan sehingga 

pihak manajemen harus memikirkan bagaimana kualitas pelayannan yang baik 

pada saat ini agar bias terus berkembang demi kelancaran perusahaan di masa 

yang akan datang. Upaya peningkatan mutu pelayanan akan sangat efektif 
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apabila peningkatan mutu pelayanan dilakukan mulai dari pimpinan perusahan 

sampai pelaksana pelayanan. 

Reatoran pizza hut merupakan Restoran yang berbentuk modern yang 

dikemas sedemikian rupa sehingga menarik konsumen dari semua umur yang 

menjadi sasarannya. Restoran pizza hut memberikan bukti bahwa memiliki 

kualitas pelayanan yang handal baik dari segi reliability, responsive, assurance, 

tangible, empathy hal tersebut merupakan faktor kunci dalam memuaskan 

pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat dimenangkan dari kecerdikan untuk 

selalu memberikan persepsi nilai (perceived velue) yang tinggi kepada 

konsumen. Ruyatnasih, (2013) hasil memumjukkan dimensi kualitas pelayanan, 

meliputi Reliability (keandalan), Responsive (daya tanggap), Assurance 

(jaminan), Empathy (empati), dan Tangibles ( Bukti langsung) berpengaruh 

langsung terhadap kepuasan konsumen.  

Dimensi dimensi ini lah yang harus selalu dipelihara agar kualiatas 

pelayanan tetap baik dan meberikan pelayanan yang memuaskan bagi para 

kosumen. Apabila dimensi dimensi diatas tidak dipelihara dan kualitas 

pelyanan tidak ditingkatkan para konsumen akan merasa kecewa dan memilih 

untuk berpindah ke tempat lain yang memberikan pelayanan yang memuaskan 

bagi meraka. Dan apabila hal ini terjadi akan sangat merugikan bagi 

perusahaan, dalam kegiatan operasionalnya. Mengingat mendapatkan 

pelanggan baru lebih sulit dari pada mempertahankan kepercayaan pelanggan 

yang sudah lama terjalin. Merupakan prioritas utama yang perlu diperhatikan 

dalam menilai kualitas pelayanansuatu perusahaan, adalah sejauh mana 
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pelayannan itu dapat menciptakan tingkat kepuasan semaksial mungkin bagi 

konsumen. Karena itu pihak perusahhan di dalam  menetapkan suatu kebijakan 

pelayanan, harus mengerti dan memahami setiap dimensi sebagai indikator 

yang dianggap penting dan diharapkan setiap konsumen, sehingga antara 

kebijakan pelayanan suatu  perusahaan dengan keinginan dan harapan yang 

dianggap penting oleh konsumen untuk dilaksanakan perusahaan, tidak 

menimbulkan suatu kesenjangan.  

 Dalam arti, kualitas pelayanan harus sesuai dengan harapan yang 

diinginkan oleh setiap konsumen. Pada tingkat kesesuaian yang semakin 

tinggi antara harapan dengan kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan, 

di situlah tercipta nilai kepuasan yang maksimal.  Untuk mewujudkan hal 

tersebut,manajemen dalam hal ini pihak pemasar atau pengelola perlu 

mengetahui dimensi-dimensi apa saja yang diharapkan oleh setiap konsumen, 

serta menilai kebijakan pelayanan apa saja yang telah dilaksanakan. Saat ini 

banyaknya pelayanan restoran yang semakin bagus dan semakin ketat 

diatntara tiap restoran, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian 

pada restoran pizza hut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul dalam 

penelitian ini adalah 

“PENGARUH KUALITAS PELAYANNAN TERHADAP 

KEPUASAN KONSUMEN PADA RESTORAN PIZZA HUT DI 

SURAKARTA” 
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat pengaruh variabel tangible terhadap kepuasan 

konsumen? 

2. Apakah terdapat    pengaruh    variabel    reliability   terhadap   kepuasan 

konsumen? 

3. Apakah terdapat  pengaruh  variabel  responsiveness  terhadap  kepuasan 

konsume? 

4. Apakah terdapat   pengaruh   variabel   assurance   terhadap   kepuasan 

konsumen?  

5. Apakah terdapat pengaruh variabel empathy terhadap kepuasan 

konsumen? 

6. Apakah tangible, realibility, responsiveness, assurance, dan emphaty 

secara bersama - sama mempengaruhi kepuasan konsumen restoran 

Pizza Hut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini :  

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel tangible terhadap kepuasan 

konsumen. 

2.  Untuk   menganalisis    pengaruh    variabel    reliability   terhadap   

kepuasan konsumen. 
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3. Untuk  menganalisis  pengaruh  variabel  responsiveness  terhadap  

kepuasan konsume.  

4. Untuk   menganalisis   pengaruh   variabel   assurance   terhadap   

kepuasan konsumen. 

5. Untuk menganalisis pengaruh variabel empathy terhadap kepuasan 

konsumen. 

6. Untuk mengetahui pengaruh tangible, realibility, responsiveness, 

assurance, dan emphaty secara bersama - sama mempengaruhi kepuasan 

konsumen restoran Pizza Hut 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan penelitian 

ini bermanfaat bagi pembaca, pengguna, manajemen dan pengambil 

keputusan. 

1. Manfaat teoritis 

a. Mampu memberikan sumbangan dalam memperluas khasanah ilmiah 

dan ilmu manajemen pemasaran khususnyaa yang berkaitan dengan 

kepuasan pelanggan. 

b. Menjadi bahan referensi atau bacaan, khususnya pihak yang 

mengadakan penelitian sejenis. 

2. Manfaat praktis 

a.  Hasil penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan strategi 

pemasaran pada restoran pizza hut. 
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b. Untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan minat beli 

konsumen 

c. Membantu manajemen restoran pizza hut dalam mengembangkan 

strategi pemasaran berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian terbagi menjadi lima bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini eguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, mafaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang digunakan 

sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti, 

yaitu meliputi teori dari kualitas pelayanan dan kepuasaan 

pelanggan menurut para ahli atau peneliti sebelumnya.. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenispenelitian, definisi operasional 

dan pengukuran variabel penelitian, data dan sumber data penelitian, 

metode pengumpulan data, desain pengambilan sample dan metode 

analisis data. 

 

 



7 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai pelaksanaan penelitian, hasil dan 

analisis permasalahan deskripsi statistik mengenai sampel 

penelitian, variabel-variabel data dan interpretasi serta hasil 

pengujian terhadap jawaban ditolak atau diterimanya hipotesis yang 

telah di buat sebelumnya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan yang telah diperoleh dari 

hasil pengolahan data pennelitian dan juga berisi mengenai saran 

serta keterbatasan dari penulis dalam melaksanakan penelitian ini. 


