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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Maraknya bisnis kuliner di Indonesia telah menghipnotis sebagian besar 

masyarakat Indonesia untuk di jadikan suatu lifestyle. Bahkan strata hidup 

seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa asupan makan yang mereka sajikan 

sehari-hari. Berbagai macam sajian kuliner yang ekslusif kelas atas menengah 

hingga standar kelas bawah yang dapat kita pilih sebagai kebutuhan kita untuk 

bertahan hidup. Sambal adalah salah satu sajian pelengkap khas Indonesia yang 

seringkali dapat ditemukan di dalam makanan sehari-hari, sebagian besar orang 

indonesia sangat menyukai makanan pedas bahkan sebagian orang merasa tidak 

komplit apaila makanan mereka tidak memakai sambal. tetapi sangat jarang 

rumah makan yang menjual mayoritas hidangannya berasa pedas.. Walaupun 

sambal yang dimakan sangat pedas, para penggila sambal tidak pernah jera untuk 

memakan makanan yang satu ini dan indonesia sangat kaya akan varian sambal. 

Rumah makan Waroeng Sambal adalah salah satu tempat yang menyajikan 

hidangan pedasnya di Purwokerto.  

Berasal dari hasil pengamatan penulis di lapangan bahwa jumlah rumah 

makan yang beroperasi di Purwokerto selama beberapa tahun terakhir ini 

meningkat secara baik. Demikian juga pada tahun-tahun mendatang akan 

bermunculan rumah makan- rumah makan yang baru saat ini dalam sedang 

proses pembangunan, kondisi ini menggambarkan bahwa baik sekarang maupun 

masa yang akan datang terjadi persaingan yang sangat ketat di industri kuliner.  
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Menurut Tjiptono (2008:34) pemantauan dan pengukuran terhadap 

kepuasan telah menjadi hal yang sangat esensial bagi setiap perusahaan. Hal ini 

dikarenakan langkah tersebut dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi 

keperluan pengembangan dan implementasi strategi  peningkatan kepuasan 

pelanggan. Pada prinsipnya kepuasan pelanggan itu dapat di ukur dengan 

berbagai macam metode dan teknik. Metode survei kepuasan pelanggan dapat 

menggunakan pengukuran dengan berbagai cara sebagai berikut :  

a. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan seperti 

“ungkapkan seberapa puas saudara terhadap terhadap pelayanan. 

b. Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka mengharapkan 

suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka rasakan.  

c. Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi 

berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan juga diminta untuk 

menuliskan perbaikan-perbaikanyang mereka sarankan. 

d. Responden dapat diminta untuk merangking berbagai elemen (atribut) dari 

penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan seberapa baik 

kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen. 

Menurut Danang dan Fathonah (2015:275) salah satu cara menciptakan 

kepuasan pelanggan adalah dengan melalui peningkatan kualitas pelayana, 

karena pelanggan adalah fokus utama ketika kita mengungkap tentang kepuasan 

dan kualitas jasa. Persoalan kualitas sudah menjadi harga yang harus di bayar 

oleh perusahaan agar dapat tetap bertahan dalam bisnisnya. Ruang lingkup 

pemasaran yang menjadi persyaratan dalam lingkup sistem manajemen kualitas 

pelayanan adalah : 
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1. Pemasaran menentukan persyaratan kualitas keluaran (output). 

2. Pemasaran menciptakan jasa sesuai dengan persyaratan konsumen. 

3. Pemasaran menajalankan sistem umpan balik dan pemantauan informasi 

dalam rangka mengevaluasi persyaratan konsumen. 

Pelanggan akan sangat puas bila mendapatkan pengalaman yang melebihi 

harapannya. Riset yang menjelaskan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen yang dilakukan Mandang, dkk (2017), Al-tit (2015), Wijaya 

(2017), syahruddin, dkk (2015) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen karena mempunyai 

nilai probabilitas <0,05. 

Menurut Lovelock dan Wirtz (2011:30) servicescape adalah salah satu 

karakteristik yang dimiliki oleh jasa yaitu intangibility. Disini di jelaskan bahwa 

jasa tidak memiliki bentuk yang dapat di lihat, di raba dan di rasakan ataupun 

dicicipi. Oleh karena itu, kesan pertama tentang jasa yang di  tawarkan 

tergantung dari bukti fisik oleh penyedia jasa. Riset yang menjelaskan 

servicescape berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, diantaranya penelitian 

yang dilakukan oleh Tatangin, dkk (2017) menyimpulkan servicsecape 

berpengaruh positif  signifikan terhadap kepuasan konsumen karena mempunyai 

nilai probabilitas < 0,05. 

Menurut Kotler dan Keller (2013:3)  banyak orang menganggap produk 

adalah suatu penawaran nyata, tetapi produk bisa lebih  dari itu. Seacara luas 

produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

memuaskan sesuatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, 
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pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. 

Pemasaran mengklasifikasi produk berdasarkan ketahanan/durabilitas, 

keberwujudan, dan kegunaan (konsumen atau industri). Setiap jenis produk 

mempunyai strategi bauran pemasaran yang sesuai. Banyak produk yang 

dideferensiasikan berdasarkan bentuk, ukuran, atau struktur fisik produk. Riset 

yang menjelaskan produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, diantaranya 

penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2017) menyimpulkan  kualitas produk 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen karena mempunyai 

nilai probabilitas <0,05. 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis merasa tertarik melakukan 

penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan, servicescape dan kualitas 

produk terhadap kepuasan konsumen rumah makan Waroeng Sambal di 

Purwokerto tepatnya yang berlokasi di Dukuhwaluh.Penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian Wijaya (2017) yang berjudul Pengaruh kualitas 

pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen depot madiun 

masakan khas Bu Rudy. Acuan selanjutnya merupakan menurut Tatangin, dkk 

dengan judul pengaruh servicescape dan kualitas produk terhadap kepuasan 

pelanggan pada rumah Makan Mie Medan 99 Manado. Sedangkan peneliti dari 

Syahruddin,  dkk (2015)  pengaruh kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan 

konsumen hotel Fatma di tenggarong. 

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini penulis mengambil 

judul “pengaruh kualitas pelayanan, servicescape dan kualitas produk terhadap 

kepuasan konsumen rumah makan Waroeng Sambal di Purwokerto yang 

berlokasi di Dukuhwaluh  dengan rata-rata jumlah pembeli 30 orang  dalam  

setiap harinya   
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka di ajukan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut :  

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

konsumen rumah makan ? 

2. Apakah servicescape berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

konsumen rumah makan ?  

3. Apakah kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

konsumen  rumah makan ?  

4. Apakah kualitas pelayanan, servicescape dan kualitas produk berpengaruh 

positif  signifikan terhadap kepuasan  konsumen  rumah  makan ? 

 

C. Batasan  Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang di paparkan di atas maka diperoleh 

gambaran dimensi pokok permasalahan yang cukup luas. Maka peneliti 

memandang perlu adanya pembatasan masalah secara jelas yaitu terfokus pada:  

1. Peneliti hanya menguji pengaruh variabel independen kualitas pelayanan, 

servicescape dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen rumah makan 

Waroeng Sambal Purwokerto yang berlokasi di Dukuhwaluh. 

2. Penelitian ini hanya di lakukan pada konsumen yang setidaknya pernah 

makan di rumah makan Waroeng Sambal sebanyak dua kali pada rentan 

waktu bulan agustus sampai dengan bulan oktober tahun 2017 
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D. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan penelitian yang ada, tentunya penelitian ini mempunyai 

tujuan, tujuan tertentu untuk mengatasi masalah yang telah diteliti, antara lain: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas  pelayanan terhadap kepuasan  

konsumen rumah makan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh servicescape terhadap kepuasan konsumen 

rumah makan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen 

rumah makan . 

4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, servicescape dan kualitas 

produk terhadap kepuasan konsumen rumah makan. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai 

berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian dapat digunakan perusahaan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menyusun strategi pemasaran khususnya dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan, servicescape dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen 

rumah makan Waroeng Sambal Purwokerto yang berlokasi di Dukuhwaluh.  

2. Bagi  peneliti 

Sebagai bentuk usaha untuk menerapkan secara langsung atas teori-teori yang 

di peroleh pada saat kuliah dan dapat dijadikan sebagai media untuk 
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menambah pengetahuan serta wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan manajemen pemasaran dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana ekonomi. Penelitian ini di harapkan juga dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman di bidang kuliner. 

3. Bagi akademik  

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat mengenai pengambilan 

keputusan sesuai dengan harapan konsumen dan pengembangan ilmu di 

bidang manajemen pemasaran dan dapat menjadi bahan referensi tambahan 

untuk penelitian selanjutnya. 

4. Bagi konsumen  

Konsumen bisa mendapatkann  kualitas  pelayanan, servicescape dan kualitas 

produk yang lebih baik  dan memuaskan dari  yang sebelumnya atas 

implikasi penelitian yang  dilakukan.  
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