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BAB I 

PENDAHULAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat dan begitu 

banyak usaha kreatif dan inofativ mengembangkan ide-ide mereka kedalam 

suatu bisnis yang menguntungkan. Ide ini bisa muncul dari beberapa usaha 

yang sudah ada bahkan usaha yang belum ada sebelumnya. Di Kota Sukoharjo 

sudah banyak yang mengembangkan bisnis makanan, semua pelaku usaha 

bersaing mendapatkan kepercayaan konsumen bahwa produk makanan yang 

mereka tawarkan itu adalah produk makanan yang terbaik. Usaha yang sudah 

tidak asing lagi bagi masyarakat adalah usaha dan bisnis kuliner. Jenis usaha 

yang menguntungkan dan akan selalu banyak pembeli sepanjang masa, karena 

makanan adalah kebutuhan pokok bagi manusia. Bisnis kuliner juga banyak 

kategorinya yaitu makanan ringan (cemilan) makanan pokok hingga minuman. 

Makanan saat ini tidak hanya mengisi perut kita saat perut kosong akan tetapi 

bisa memberikan kepuasan konsumen tentang cita rasa dan sajian yang begitu 

menarik. Makanan yang terbuat dari ayam dan bebek mungkin di dengar 

seperti makanan yang biasa di kalangan masyarakat, tetapi dengan 

berkembangnya zaman makanan tersebut bisa menjadi makanan yang 

memiliki cita rasa yang enak dan terkesan menjadi suatu makanan yang 

menarik untuk selalu di konsumsi. Makanan yang seperti ini bisa di jumpai di 

suatu mall, restauran bahkan rumah makan di pinggir jalan. Terkadang cita 
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rasa makanan yang enak tidak harus kita jumpai di restaurant atau tempat 

makan mewah lainya bahkan bisa kita jumpai di pinggir jalan, semua itu 

tergantung pada pelaku usaha yang dapat mempertahankan cita rasa 

makanannya.  

 Kulitas makanan menjadi hal yang sangat penting bagi kemajuan dan 

keberhasilan restaurant. Kualitas makanan merupakan hal terpenting dari 

keseluruhan kulitas yang di berikan dan di harapkan dapat membuat hubungan 

positif bagi kepuasan pelanggan. Manusia tidak akan terpisahkan dengan 

makanan karena itu adalah kebutuhan yan harus terpenuhi. Ketika masyarakat 

mengkonsumsi suatu makanan hal yang pertama di lihat adalah kualitas 

makanannya, apakah makanan tersebut layak atau tidak untuk di konsumsi. 

Kualitas produk yaitu kemampuan suatu produk dan ciri–ciri produk untuk 

memuaskan konsumen dan menjalankan fungsinya. Pengusaha di tuntut untuk 

memperhatikan kualitas produk yang mereka tawarkan kepada kosnumen, 

karena ini berpengaruh terhadapa kepuasan konsumen. Kualitas makanan yang 

baik akan membawa pengaruh yang baik juga untuk rumah makan. Menurut 

Song dan Perry dalam (Mulyono 2008) kualitas produk memiliki variabel 

berupa spesifikasi yang sesuai, kualitas yang dapat dipercaya dan kualitas 

yang tahan lama. Kualitas produk merupakan salah satu faktor untuk 

membentuk persepsi kepuasan konsumen. (Yunus, 2009)  

 Kualitas pelayanan harus di fungsikan secara baik dan sesuai prosedur 

untuk membentuk presepsi pelanggan terhadap rumah makan yang mereka 

kunjungi. Pada dasarnya kualitas pelayanan merupakan pelayanan yang di 
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dapatkan oleh konsumen sehingga konsumen dapat memberikan penilaian 

tentang pelayanan yang mereka dapatkan di suatu rumah makan. Bagi para 

pengusaha restauran ataupun rumah makanan kunci yang kompetitif adalah 

dapat menyesuaikan dan memenuhi bahkan melebihi mutu yang di inginkan 

oleh konsumen, apa bila suatu pelayanan yang di berikan itu baik dan sesuai 

harapan, maka konsumen akan memberikan penilaian yang baik terhadap 

pelayanan di rumah makan tersebut. Di pasar bisnis saat ini, bisaa di 

asumsikan bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang banyak terletak pada 

kualitas pelayanan yang tinggi dan memuaskan. Menurut Gronos dalam Atik 

Septi Winarsih dan Ratminto (2005 : 2) pelayanan adalah suatu aktivitas atau 

serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang 

terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau 

hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang 

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen / pelanggan 

(Faizah, Suryoko, & Suryadi, 2013). 

Menurut (Edvardsson et al., 2010; Wall and Berry, 2007; Ward et al. , 

1992; Bitner, 1992, 1990; Cherulnik, 1991)  lingkungan fisik merupakan 

sumber nyata yang penting (atau artifak) bagi pelanggan untuk digunakan 

dalam membentuk pandangan tentang layanan restoran tak berwujud yang 

akan mereka alami (Edvardsson, 2014). Saat ini pelanggan sangat 

menyayangkan dengan kondisi lingkungan yang buruk dan tidak nyaman, 

untuk cita rasa makanan yang baik atau enak saat mereka mencoba 

pengalaman makan di suatu rumah makan yang terbilang mewah. Pengalaman 
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makan yang baik dengan suasana yang nyaman  dan layanan berkualitas perlu 

di capai untuk memenuhi kepuasan konsumen. Lingkungan fisik merupakan 

pandangan nayata oleh konsumen terhadap apa yang ada di dalam rumah 

makan dan konsumen dapat mendefinisikan pandangan yang mereka lihat dan 

rasakan di dalam suatu rumah makan yang mereka kunjungi. Pengalaman 

makan yang berkualitas terletak pada pandangan konsumen tentang tata letak 

benda-benda yang berada di rumah makan, tidak hanya benda-benda yang 

terlihat mata saja, bisa juga suara musik yang sesuai dengan kondisi rumah 

makan dan interaksi pelayan terhadap konsumen yang berjalan dengan baik. 

Menurut Kotler (1973) lingkungan fisik yang bisa di lihat jauh secara kasat 

mata yaitu warna dari rumah makan hiasan-hiasan yang sesuai dengan kondisi 

rumah makan, lingkungan yang bersih dan nyaman membuat kepuasan 

tersendiri bagi konsumen untuk lebih merasakan kepuasan yang maksimal 

(Edvardsson, 2014).  

Salah satu makanan yang berada di Sukoharjo yang terkenal dengan 

ayam dan bebek dengan cita rasa yang enak ini adalah ayam dan bebek presto 

mas Faiz . Di rumah makan tersebut tidak hanya menjajakan ayam dan bebek 

saja melainkan terdapat banyak menu yaitu terancam/gudangan, pepes ikan, ca 

kangkong, cajamur, botok, sambel terong, dengan pelengkap lalapan yang 

segar dll yang menarik lagi di rumah makan ini adalah dengan adanya taburan 

kremes yang di sajikan bersamaan dengan ayam dan bebek membuat cita rasa 

ayam dan bebek lebik enak dan terlihat lebih menarik. Kremes sendiri terbuat 

dari campuran gandum dan telur dengan bumbu rahasia dan tehnik pembuatan 
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yang sudah profsional sehingga membuat tekstur kremes menjadi lebih renyah 

dan menarik dalam penyajiannya. Rumah makan ini di gemari masyarakat 

selainkan kualitas makanan yang enak, tetapi juga memiliki menu pilihan yang 

banyak sehinggan konsumen dapat mencoba menu yang berbeda dengan cita 

rasa yang sama enaknya. Tidak hanya sebagai yang di gemari masyarakat 

sekitar Sukoharjo melainkan masyarakat luar kota yang datang ke Sukoharjo 

hanya untuk mencicipi makanan di tempat tersebut. 

  Selain menarik untuk di teliti karena banyak konsumen yang berdatangan 

untuk membeli, rumah makan ini juga dapat bertahan dari tahun ke tahun dan 

tetap menjaga cita rasa makanan dan memberikan beberapa menu pilihan lain 

yang tidak kalah enaknyan dengan menu utama yang ada di rumah makan 

tersebut, walaupun  dalam proses pembeliannya kadang harus antri menunggu 

konsumen atau pelanggan yang sedang makan di tempat, karena kehabisan 

tempat duduk. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “ANALIS PENGARUH KUALITAS MAKANAN 

KUALITAS PELAYANAN DAN LINGKUNGAN FISIK TERHADAP 

KEPUASAN KONSUMEN RUMAH MAKAN MAS FAIZ SOLO BARU” 

 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di rumuskan 

permasaahan sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas makanan pada rumah makan mas Faiz berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan konsumen ?  
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2. Apakah kualitas pelayananan rumah makan mas Faiz berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan konsumen ?  

3. Apakah lingkungn fisik rumah makan mas Faiz berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan konsumen ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sebuah penelitian di bentuk karena adanya tujuan yang akan di capai. 

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut: 

1. Menguji pengaruh kualitas makanan rumah makan mas Faiz terhadap 

kepuasan konsumen .  

2. Menguji pengaruh kualitas pelayanan rumah makan mas Faiz terhadap 

kepuasan konsumen. 

3. Menguji pengaruh lingkungan fisik rumah makan mas faiz terhadap 

kepausan kosumen.  

 

D. Manfaat penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai 

berikut  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran 

yang positif terhadap pelayanan ayam dan bebek presto mas faiz 

Sukoharjo 
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2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan 

kepada pihak manajemen untuk mempertahankan tingkat kepuasan 

konsumen melalui kualitas makanan, kualitas pelayanan, dan 

lingkungan fisik dalam pembelian. Selain itu dapat menjadi 

pertimbangan sebagai tambahan informasi dalam menentukan 

kebijakan pemasarannya. 

2) Bagi Peneliti 

Dalam penelitian ini sebagai tempat untuk menyalurkan teori 

yang telah disampaikan di perkuliahan yang diterapkan ke dalam 

praktek dunia 

bisnis. 

 

E. Sistematika Penulisan  

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi mengenai tinjauan teori-teori yang melandasi 

penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan 

hipotesis penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi uarain mengenai populasi dan sampel, 

penentuan jumlah sampel, teknik pengumpulan data, jenis 

dan sumber data, variabel penelitian dan definisi 

operasional, dan metode analisis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini membahas tentang sejarah singkat obyek penelitian, 

deskripsi responden, jenis kelamin, usia responden, 

pekerjaan responden, analisis data, serta pembahasan dari 

penelitian 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran. 


