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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam industri restoran yang sangat kompetitif, menarik pelanggan

dengan layanan yang berdedikasi dan makanan berkualitas tinggi bersama

dengan memuaskan mereka dan menjadikan mereka pelanggan setia sangat

penting untuk keberhasilan bisnis (Gilbert et al., 2004). Dalam beberapa

decade ini, minat umum dalam kualitas layanan di bidang penelitian

menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, akan

mengarah pada peningkatan kinerja dan daya saing organisasi (Douglas dan

Connor, 2003; Rosen et al., 2003). Adanya Industri restoran telah berevolusi

dari sekedar makanan yang menyediakan fasilitas untuk kombinasi layanan

terkait fitur yang ditambah. Fitur-fitur ini ditekankan untuk memenuhi

kebutuhan pelengkap pelanggannya. Gagasan kepuasan ini terutama dikaitkan

dengan kualitas layanan (Shaik dan Khan, 2011). Pemberikan layanan

berkualitas tinggi penting bagi keberhasilan organisasi sehingga mereka dapat

bertahan dan memperkuat daya saing mereka. Industri restoran belum

dibebaskan baik dari peningkatan persaingan atau permintaan pelanggan

untuk kualitas layanan yang tinggi. Saat ini, pelanggan memiliki berbagai

layanan restoran untuk memilih dari dan kondisi kualitas layanan memang

mempengaruhi keunggulan kompetitif restoran (Chow et al. , 2007).

Pentingnya menyediakan layanan berkualitas di restoran telah menarik

perhatian yang kuat di kalangan peneliti dan manajer layanan. Secara
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konvensional, kualitas layanan diyakini sebagai faktor kunci dalam

memuaskan pelanggan dan dalam meningkatkan pendapatan serta

meningkatkan pangsa pasar (Ryu et al., 2008). Memang, penelitian

sebelumnya menemukan bahwa penyediaan layanan dan kualitas makanan

yang tinggi di restoran dapat meningkatkan kepuasan dan kesetiaan

pelanggan secara langsung bahkan di lingkungan makan yang tidak dapat

diterima (Ha dan Jang, 2010; Wall dan Berry, 2007). Pelanggan merasakan

dan mengevaluasi layanan berdasarkan kinerja restoran selama penyampaian

layanan (Ha dan Jang, 2010). Memahami faktor-faktor yang memengaruhi

kepuasan dan kesetiaan pelanggan membutuhkan identifikasi indikator

kualitas layanan di restoran dan hubungannya dengan loyalitas pelanggan

(Namkung et al., 2011).

Jadi, sehubungan dengan masalah ini kita harus mengetahui sifat dari

layanan dan mencoba untuk menciptakan keuntungan lebih dari pesaing

untuk mengembangkan pangsa pasar yang lebih besar. Mengingat fakta

bahwa saat ini hampir semua perusahaan yang bersaing dalam industri

Makanan menawarkan produk serupa, cara terbaik untuk meyakinkan

pelanggan untuk menggunakan layanan adalah memiliki kualitas layanan

terbaik. Dalam dunia yang kompetitif saat ini, perusahaan menempatkan

pelanggan sebagai pusat perhatian mereka, dan kesetiaan mereka adalah

kunci untuk mendapatkan keuntungan kompetitif bagi organisasi. Peran dan

pentingnya pelanggan di perusahaan dan organisasi, karena efek langsung

pada pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisasi di pasar kompetitif dan
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keuntungan yang mereka miliki, telah menyebabkan bahwa hari ini

kebutuhan untuk kepuasan pelanggan dipahami dan diterima secara filosofis

dan semua unit organisasi memiliki kecenderungan terhadap pelanggan dan

bekerja menuju kepuasan pelanggan. Peneliti keshawarz, Jamshidi dan

Bakhtazma (2016) dimensi kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif

terhadap Loyalitas.

Berdasarkan dari masalah diatas penelitian memiliki tujuan untuk

melihat dimensi kualitas pelayanan dalam restoran sehingga dapat

menemukan judul tesis yang diangkat : “PENGARUH DIMENSI

KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN TERHADAP

LOYALITAS PELANGGAN RESTORAN AYAM RESTO

COLOMADU”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang

diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Kepuasan Pelanggan Restoran Ayam resto Colomadu?

2. Apakah Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas

Pelanggan Restoran Ayam Resto Colomadu?

3. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Loyalitas Pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variable

mediasi Restoran Ayam resto Colomadu?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang ada

sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kepuasan Pelanggan Restoran Ayam resto Colomadu.

2. Untuk menganalisis Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Loyalitas Pelanggan Restoran Ayam Resto Colomadu

3. Untuk menganalisis Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Loyalitas Pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai

variable mediasi Restoran Ayam resto Colomadu ?

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian tersebut

antara lain adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang kejadian fakta dalam objek

di ayam resto yang mana untuk membandingkan teori dengan hasil dengan

objek yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk

mengadakan evaluasi bagi Restoran Ayam Resto Colomadu dalam

meningkatkan Loyalitas pelanggan.


