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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Semakin berkembangnya perekonomian Indonesia memunculkan dampak 

positif terhadap perkembangan dunia usaha di tanah air, perkembangan yang telah 

memasuki situasi dimana persaingan telah menjadi menu utama yang harus 

dihadapi oleh para pelaku bisnis. Era persaingan yang semakin ketat ini, sebuah 

strategi yang hanya mementingkan kualitas pelayanan dinilai masih kurang untuk 

menarik dan mempertahankan konsumen. Para pelaku bisnis ditantang untuk 

dapat menambahkan strategi yang lebih inovatif lagi agar dapat mempertahankan 

eksistensi sebuah bisnis.  

Budaya dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin berkembang 

menimbulkan sebuah paradigma baru dimana para konsumen tidak hanya 

memikirkan apa yang ia konsumsi saja, melainkan lebih kepada kepuasan, 

kenyamanan, dan gaya hidup mulai dari proses pra-pembelian, saat pembelian, 

dan setelah melakukan proses pembelian. Hal tersebut juga berlaku pada 

perusahaan jasa tidak terkecuali pada usaha restoran. 

Perkembangan bisnis restoran di Indonesia akhir – akhir ini dapat dikatakan 

cukup berkembang. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran pada tahun 2014 triwulan ke II menyumbang 

14,61 % pada perekonomian Indonesia dengan laju pertumbuhan sebesar 4,66 %  
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(www.bps.go.id diakses pada 2 November 2014 pukul 22.45 WIB).  Sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran menduduki posisi ketiga penyumbang terbesar 

bagi perekonomian Indonesia. 

Kepuasan konsumen adalah salah satu tolak ukur yang dapat dijadikan para 

pelaku bisnis untuk menilai seberapa besar kekuatan produk dan pelayanan yang 

diberikan kepada konsumen. Semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen dalam 

mengkonsumsi suatu produk atau jasa dapat menimbulkan dampak yang baik 

terhadap citra dari perusahaan tersebut. Pola pikir masyarakat yang berubah dan 

lebih melihat akan arti sebuah kepuasan dalam mengkonsumsi suatu barang 

maupun jasa membuat para pelaku dunia usaha semakin berlomba-lomba untuk 

memenangkan pasar dengan berbagai strategi melalui kegiatan promosi. Menurut 

(Kotler, 2009: 138), kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan (kinerja atau hasil) yang 

dirasakan dan dibandingkan dengan harapannya.  

Jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk. Jasa bersifat tidak 

berwujud (intangible), biasanya di produksi dan dikonsumsi secara bersamaan 

(inseparability), bersifat heterogen (variability), dan jasa bersifat tidak tahan lama 

(perishability) (Kotler dan Keller, 2009: 39). Sifat jasa yang tidak dapat dilihat 

atau bersifat intangible, membuat kebanyakan konsumen mengandalkan isyarat 

nyata (tangible cuse), atau bukti fisik (phisycal evidence) dalam mengevaluasi 

jasa sebelum mebelinya dan memperkirakan kepuasan mereka terhadap jasa 

selama dan setelah mengkonsumsi jasa tersebut. 

Sifat jasa yang intangible membuat konsumen membutuhkan bukti-bukti fisik 

yang dapat membawa mereka kedalam suatu pengalaman yang menyenangkan. 

http://www.bps.go.id/
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Konsumen dapat melakukan penilaian dan evaluasi terhadap suatu jasa melalui 

kesan mereka ketika melihat bukti-bukti fisik yang ada.  

Berbagai faktor pendukung banyak diterapkan oleh para penyedia jasa 

restoran agar para konsumennya mendapatkan kepuasan dalam mengkonsumsi 

produk dan jasa yang diberikan, dengan harapan akan terciptanya sebuah 

kepuasan dalam mengkonsumsi jasa tersebut salah satunya adalah fasilitas fisik 

(Phisycal evidence). Restoran merupakan salah satu industri jasa dimana setiap 

pengusaha restoran berlomba–lomba menawarkan kualitas produk dan layanan 

yang maksimal bagi pelanggannya. Namun disisi lain pengusaha dalam bidang 

makanan harus mempunyai nilai tambah yang membuat usaha yang dilakukannya 

berbeda dari perusahaan lainnya.  

Fasilitas adalah sumber daya fisik yang harus ada sebelum suatu jasa dapat 

ditawarkan kepada konsumen. Fasilitas dapat pula berupa segala sesuatu yang 

memudahkan konsumen dalam memperoleh kepuasan. Karena suatu jasa tidak 

bisa dilihat, tidak bisa dicium dan tidak bisa diraba maka aspek wujud fisik 

penting sebagai ukuran dari pelayanan, pelanggan akan menggunakan indera 

penglihatan untuk menilai suatu kualitas pelayanan (Tjiptono, 2011:38). 

Perusahaan harus semakin pintar dan mensiasati bagaimana mempengaruhi 

penglihatan konsumennya, agar tercipta sebuah kepuasan dalam mengkonsumsi 

jasa yang telah diberikan.  

(Raharjani, 2005), menyatakan bahwa apabila suatu perusahaan jasa 

mempunyai fasilitas yang memadai sehingga dapat memudahkan konsumen 

dalam menggunakan jasanya dan membuat nyaman konsumen dalam 

menggunakan jasanya tersebut maka akan dapat mempengaruhi konsumen dalam 
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mempengaruhi pembelian jasa. Selain itu perusahaan yang memberikan suasana 

menyenangkan dengan desain fasilitas yang menarik akan mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pembelian.  

Lingkungan fisik (servicescape) merupakan salah satu unsur yang harus di 

daya gunakan oleh organisasi sehingga menimbulkan rasa nyaman, tenteram, dan 

dapat meningkatkan hasil kerja baik untuk meningkatkan kinerja organisasi 

tersebut Sihombing (2004). (Lovelock dan Wirtz, 2011: 4) menyatakan 

servicescape terkait erat dengan gaya, tampilan fisik dan elemen pengalaman lain 

yang ditemui pelanggan ditempat penghantaran layanan atau jasa, melalui kesan–

kesan yang diciptakan oleh panca indera. Maka dari itu betapa pentingnya sebuah 

perusahaan jasa untuk menerapkan sebuah lingkungan fisik yang baik dan nyaman 

serta memberikan pengalaman (experience) yang baik dalam mengkonsumsi jasa 

yang telah diberikan. 

 (Bitner, 1992) menggambarkan bagaimana lingkungan yang dibangun dapat 

mempengaruhi baik konsumen maupun pegawai dalam sebuah industri jasa. 

Lingkungan fisik (servicescape) yang sengaja dibuat memiliki peran penting 

dalam mempengaruhi perilaku konsumen pada lingkungan jasa.  

Berbagai faktor yang dapat berhubungan dengan lingkungan fisik 

(servicescape) antara lain seperti gedung, perabotan, interior, pencahayaan, warna, 

dekor, karyawan dan sebagainya. (Hightower, 2009)  menyebutkan bahwa 

layanan servicescape terdiri dari tiga dimensi utama yaitu, ambient dimension 

merupakan suasana non-visual, kondisi latar belakang dilingkungan pelayanan. 

Hal ini berarti konsumen bisa menjadi kurang peduli dengan hal dalam 

lingkungan lainnya dibandingkan dengan dimensi ambient ini. Indikator utama 
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dari dimensi ambient ini antara lain: kebersihan lingkungan, temperature fasilitas, 

pencahayaan yang tepat.  

Kedua yaitu design dimension, yaitu sebagai isyarat visual yang membuat 

seseorang berpikir secara verbal apa yang dilihat. Indikator utama dari dimensi 

desain antara lain komponen estetika dan komponen fungsional. Komponen 

estetika indikatornya antara lain arsitektur yang menarik, serta pengaturan interior 

yang memuaskan, sedangkan indikator dari komponen fungsional yaitu fasilitas 

fisik yang memuaskan, serta tempat istirahat yang didesain dengan baik.  

Ketiga yaitu social dimension, yaitu komponen manusia dalam lingkungan 

fisik, terdiri dari komponen karyawan, dan komponen konsumen. Indikator utama 

dari komponen karyawan adalah suka menolong (helpful) dan ramah (friendly), 

sedangkan komponen utama dari konsumen juga hampir sama yaitu bersahabat 

(friendly) dan bekerjasama (helpful). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

servicescape berpengaruh positif terhadap persepsi dan kepuasan konsumen.  

Provinsi Lampung merupakan sebuah daerah yang sedang berkembang dan 

terus menunjukkan geliat perekonomiannya tak terkecuali pada sektor usaha, 

termasuk dalam usaha jasa restoran. Dimana semakin banyak bermunculan usaha–

usaha baru yang muncul dalam beberapa tahun belakangan ini terutama usaha 

dalam bidang kuliner seperti restoran. Semakin beragam jenis rumah makan yang 

ada mulai dari menu makanan, tema dari rumah makan, hingga rumah makan 

yang memberikan sebuah kesan mewah sebagai tuntutan gaya hidup (lifestyle) 

yang sedang tren saat ini. Semakin banyaknya jenis usaha yang sama, 

mengharuskan para pelaku usaha untuk berfikir kreatif dalam merancang dan 
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mengelola jasa yang diberikan dengan, salah satunya yaitu menerapkan strategi 

servicescape (lingkungan fisik). 

Taman Santap Rumah Kayu yang berletak di Jl. Arif Rahman Hakim no.45 

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu resto di kota Bandar Lampung yang 

sangat memperhatikan lingkungan fisik yang diberikan. Restoran yang 

mengusung konsep Pleasant Always Green ini menciptakan sebuah lingkungan 

dengan banyaknya pepohonan hijau di dalam restoran sehingga suasana restoran 

terasa sangat asri, suasana yang sejuk dan tempat yang nyaman didukung oleh 

pelayanan dari para pegawai yang tanggap dan rapi, serta berbagai fasilitas – 

fasilitas lain yang diberikan agar menciptakan sebuah kenyamanan dan kepuasan 

konsumen. 

Taman Santap Rumah Kayu mengklasifikasikan restorannya sebagai family 

restaurant yang mengusung tema pleasent always green, dimana target yang 

dituju adalah masyarakat menegah keatas. Restoran ini menyediakan menu-menu 

yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang 

dewasa. Meskipun berjenis family restaurant Taman Santap Rumah Kayu ramai 

dengan pengunjung yang datang bersama teman, maupun rekan bisnisnya untuk 

kumpul-kumpul kecil, makan siang hingga keperluan bisnis.  

Keunikan suasana yang coba dibangun oleh Taman Santap Rumah Kayu 

merupakan salah satu strategi bersaing yang bisa mendifferensiasikan restoran 

tersebut dengan restoran lainnya. Sebagian restoran hanya fokus dalam 

memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumennya, meningkatkan kinerja 

karyawan hanya semata-mata untuk meningkatkan penjualan, namun masih jarang 

restoran yang menonjolkan lingkungan fisik untuk bisa bersaing secara 
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kompetitif.  Tabel 1.1 berikut adalah fasilitas fisik (servicescape) yang terdapat 

pada Taman Santap Rumah Kayu Bandar Lampung. 

 

Tabel 1.1. Fasilitas Fisik (servicescape) 

Pada Taman Santap Rumah Kayu di Bandar Lampung 2014 

Kondisi Latar 

Belakang suasana 
Dimensi Desain 

 

Dimensi Sosial 

1. Suhu udara sejuk. 

2. Kualitas air baik. 

3. Ketenangan 

suasana dengan 

gemercik suara air. 

4. Fasilitas musik. 

5. Pencahayaan yang 

membuat tenang 

dengan nuansa 

hijau dan cokelat. 

6. Kesegaran aroma 

lingkungan. 

 

1. Fasilitas fisik yang 

menarik 

2. Penataan layout yang 

menarik. 

3. Fasilitas perabotan 

makan dan pendukung 

yang baik dan 

berkualitas. 

4. Ornamen-ornamen 

berupa hiasan dinding, 

lukisan dan lain-lain 

yang mendukung tema 

hijau dari Rumah Kayu 

5. Tempat parkir yang 

cukup luas  

6. Tanda-tanda dan symbol 

yang lengkap (toilet, 

arah keluar-masuk, 

papan nama dan lain-

lain) 

7. Arsitektur tradisional, 

dan bernuansa hijau 

pepohonan 

1. Jumlah karyawan 

banyak dan siap 

untuk melayani 

2. Karyawan yang 

berpakaian rapi, 

dengan 

menggunakan 

seragam.  

3. Keramahan 

karyawan 

 

Sumber : Taman Santap Rumah Kayu, Bandar Lampung 6 Desember 2014 

 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat terlihat bahwa bagaimana fasilitas-fasilitas fisik 

(servicescape) yang diciptakan dan disediakan oleh Taman Santap Rumah Kayu 

untuk mendukung dan mencapai tujuan perusahaan. Persaingan dunia usaha 

restoran di kota Bandar Lampung semakin ketat sehingga dibutuhkan sebuah 

strategi yang tepat agar perusahaan dapat mampu bertahan dan bersaing di dalam 
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persaingan. Berikut adalah tabel data persaing Taman Santap Rumah Kayu dikota 

Bandar Lampung  

 

Tabel 1.2. Data Persaingan Usaha Restoran di Bandar Lampung 2014 

Rating/ Peringkat Nama Restoran 

1 Taman Santap Rumah Kayu 

2 Dapur Taman 

3 Pandan Wangi 

4 Summit Bistro 

5 Pondok Kemuning 

6 Raja Kuring 

7 Saung Kuring 

Sumber : www.Tripadvisor.co.id//restaurant_bandarlampung_sumatera, 2014 

 

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Taman Santap Rumah Kayu mendapat 

rating tertinggi dalam usaha restoran di Kota Bandar Lampung, berdasarkan rating 

dan penilaian pada halaman website www.tripadvisor.co.id , pesaing terbesar 

Rumah Kayu merupakan Taman Santap Dapur Taman, Pandan Wangi, Summit 

Bistro dan lain seterusnya. Rating penilaian ini didasarkan atas aspek layanan, 

makanan, nilai, dan suasana restoran yang dinilai langsung oleh para pengunjung 

halaman web tersebut. Taman Santap Rumah Kayu mampu mendiferensiasikan 

restorannya melalui lingkungan fisik yang unik, selain itu pelayanan yang baik 

dan kualitas makanan yang diberikan juga sangat mempengaruhi penilaian baik 

terhadap Rumah Kayu di mata para konsumennya, sehingga saat ini Taman 

Santap Rumah Kayu masih mampu menjadi pemimpin pasar dalam sektor usaha 

restoran di kota Bandar Lampung. Berikut ini disajikan tabel jumlah orang yang 

http://www.tripadvisor.co.id/restaurant_bandarlampung_sumatera
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mengunjungi Taman Santap Rumah Kayu yang melakukan reservasi pada tahun 

2014.  

 

Tabel 1.3. 

Jumlah Konsumen Rumah Kayu yang Melakukan Reservasi Tahun 2014 

Bulan 
Jumlah Tahun 2014 

(orang) 

Januari 1.410 

Februari 1.102 

Maret 1.477 

April 1.497 

Mei 1.510 

Juni 1.743 

Juli 2.875 

Agustus 2.460 

September 1.567 

Oktober 1.634 

November 1.593 

Desember 1.768 

Jumlah 20.536 

Sumber: Taman Santap Rumah Kayu, 2014 

 

Bedasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa kunjungan konsumen yang 

melakukan reservasi pada Taman Santap Rumah Kayu pada tahun 2014 sebanyak 

20.536 orang, namun persentasi setiap bulannya berfluktuatif, dimana pada bulan 

juli mengalami peningkatan sebesar 2875 orang,  namun bulan agustus terjadi 

penurunan sebesar 2460, dan pada bulan September kembali terjadi penurunan 

yang cukup tinggi menjadi 1576 orang. 

Harapan konsumen terus meningkat sehingga kepuasan sering menjadi 

kepuasaan sesaat yang sebenarnya hanya menjadi harapan berikutnya bagi 

konsumen, oleh karena itu para pengusaha restoran perlu memahami apa yang 
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sebenarnya dibutuhkan dan diharapkan oleh konsumen yang secara langung 

memiliki peran dalam menjaga eksistensi suatu bisnis. Layanan konsumen yang 

hanya mengejar service excellence sudah tidak cukup lagi bersaing dalam dunia 

bisnis restoran. Kepuasan konsumen merupakan muara akhir dari penelitian ini 

yang merupakan tolak ukur keberhasilan dalam menerapkan strategi lingkungan 

fisik (servicescape).  

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah tentang manfaat dan keunikan 

servicescape yang ditawarkan Taman Santap Rumah Kayu dalam menciptakan 

sebuah kepuasan bagi konsumennya, maka peneliti mengambil judul penelitian 

“Pengaruh Lingkungan Fisik (Servicescape) Terhadap Kepuasan Konsumen, Pada 

Taman Santap Rumah Kayu di Kota Bandar Lampung”.    

1.2.Permasalahan 

Perumusan masalah merupakan hal yang paling penting dalam suatu 

penelitian, hal ini diperlukan agar batasan masalah menjadi jelas sehingga dapat 

dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian. Data menunjukkan jumlah 

kunjungan konsumen Taman Santap Rumah Kayu dikota Bandar Lampung 

cenderung berfluktuatif., dan masih terdapat keluhan konsumen terhadap 

karyawan Taman Santap Rumah Kayu terkait pelayanan.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab 

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut apakah lingkungan fisik 

(servicescape) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Taman 

Santap Rumah Kayu di Kota Bandar Lampung. 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh lingkungan fisik 

(servicescape) terhadap kepuasan konsumen pada Taman Santap Rumah Kayu di 

Kota Bandar Lampung.  

 

1.4.Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan diperoleh suatu kajian dan sumbangan pemikiran dalam hal 

servicescape. Selain itu hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran selanjutnya, khususnya dalam 

hal servicescape.  

2. Bagi peneliti dengan penelitian ini, peneliti bisa menerapkan teori yang telah 

didapat dan memperoleh pengalaman dan keahlian dalam melakukan penelitian. 

Hasil dari penelitian ini bisa menambah wawasan atau ilmu pengetahuan di bidang 

manajemen pemasaran, khususnya tentang servicescape.  

3. Bagi lembaga pendidikan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai 

pemasaran pada umumnya dan mengenai Sevicescape  pada khususnya. Selain itu, 

hasil dari penelitian ini bisa digunakan untuk tambahan pengetahuan atau bahan 

pembanding bagi penelitian selanjutnya yang sejenis. 

1.5. Kerangka Penelitian 

Taman Santap Rumah Kayu dalam menjalankan usahanya melakukan 

salah satu upaya untuk membangun kesan yang baik, meningkatkan jumlah 

konsumen dan mempertahankan jumlah konsumen yaitu dengan cara pemanfaatan 

lingkungan fisik (servicescape) dari restorannya, dimana dalam pengukuran 
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servicescape dimaksudkan untuk dapat menciptakan kepuasan dari para 

konsumennya.   

Variabel X (servicescape) dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian 

Hightower (2009) yang meliputi: 

1. Dimensi Ambient (Ambient Dimension), merupakan kesadaran saat ini dari 

konsumen. Indikator utama dari dimensi ambient ini antara lain: kebersihan 

lingkungan, temperature udara, fasilitas, pencahayaan yang tepat. 

2. Dimensi Desain (Design Dimension) didefinisikan sebagai isyarat visual yang 

membuat seseorang berpikir secara verbal apa yang dilihat. Indikator utama 

dari dimensi desain antara lain komponen estetika dan komponen fungsional. 

Komponen estetika indikatornya antara lain arsitektur yang menarik, serta 

pengaturan interior yang memuaskan, sedangkan indikator dari komponen 

fungsional yaitu fasilitas fisik yang memuaskan, serta tempat istirahat yang 

didesain dengan baik. 

3. Dimensi Sosial (Social Dimension), yaitu komponen manusia dalam 

lingkungan fisik. Terdiri dari komponen karyawan, dan komponen konsumen. 

Indikator utama dari komponen karyawan adalah suka menolong (helpful) 

dan ramah (friendly), sedangkan komponen utama dari konsumen juga 

hampir sama yaitu bersahabat (friendly) dan bekerjasama (helpful).  

Variabel Y (kepuasan konsumen) diadaptasi dari jurnal Inggrid Y. Lin dan Matilla 

yang menggunakan teori dari Hihgtower (2002). 
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Penelitian yang dikembangkan oleh (Hightower, 2009)  pada 10 

perusahaan jasa di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa servicescape 

berpengaruh positif terhadap perpsepsi konsumen baik sebelum maupun sesudah 

mengkonsumsi jasa tersebut, dan kepuasan konsumen tercipta dari pengalaman 

dalam mengkonsumsi jasa melalui lingkungan fisik (servicescape). Berdasarkan 

rumusan masalah serta beberapa teori pendukung, maka paradigma penelitian 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Paradigma Penelitian 

Sumber : Kajian diadaptasi dari teori Hightower (2009) dan Hight ower (2002) 

 

1.6.Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2011, 84) hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Melalui beberapa penelitian yang 

menunjukkan terdapat pengaruh dari servicescape dalam mempengaruhi kepuasan 

konsumen. 

(Y) 

Kepuasan Konsumen 

 

SERVICESCAPE (X) 

 

1. Kondisi Latar Belakang 

Suasana (Ambient) (X1) 

2. Dimensi Desain (X2) 

3. Dimensi Sosial (X3) 
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Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah variabel lingkungan fisik 

(servicescape) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Taman 

Santap Rumah Kayu di Bandar Lampung. 

 


