
I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kebutuhan dan keinginan konsumen selalu mengalami perubahan seiring dengan 

perkembangan teknologi ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya, sehingga mempengaruhi 

sistem pola konsumsi masyarakat. Dewasa ini persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. 

Untuk dapat mempertahankan perusahaan perlu merencanakan strategi pemasarannya. Hal 

yang paling mendasar dalam strategi pemasaran adalah pemahaman tentang konsep 

pemasaran dimana kepuasan konsumen adalah titik sentaralnya. 

 

Theodore Levittd dalam Philip Kotler, 1995:9 menjelaskan bahwa konsep pemasaran adalah 

usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang pada akhirnya bermuara pada pemenuhan 

kepuasan konsumen. Jadi inti pemasaran sebenarnya adalah memenuhi kepuasan konsumen. 

Pemasaran akan dianggap berhasil bila mampu menghasilkan tidak saja volume penjualan 

yang meningkat, tapi juga konsumen yang merasa puas. Hal ini disebabkan konsumen yang 

puas ini merupakan sebuah aset berharga bagi kelangsungan hidup perusahaan.     

 

Rumah Makan Mie Ayam Sumrah merupakan salah satu jenis usaha rumah makan dibidang 

produk makanan mie, hingga saat ini dalam melaksanakan usahanya belum melakukan dan 

memanfaatkan identifikasi atau riset tentang sikap dan kualitas layanan konsumen 

Menurut Engel (1997 : 3) 

 

Perilaku konsumen adalah segala tindakan yang terlibat secara langsung dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa termasuk proses 

pengambilan keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan tersebut. 

 

 

Pelayanan jasa oleh rumah makan mungkin dapat mengalami kegagalan dalam memberikan 

kepuasan kepada konsumen apabila perusahaan tidak mengetahui bentuk layanan yang 

sebenarnya diinginkan konsumen.  



 

Pelayanan mempunyai arti penting dalam bidang pemasaran. Pemasaran bukanlah sekedar 

perluasan dari penjualan dan bukan pula sebuah aktivitas yang khusus melainkan pemasaran 

keseluruhan bisnis, yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang ingin dicapai yaitu, sudut 

pandang konsumen, maka suatu rumah makan  yang baik akan membuat konsumennya 

menjadi puas. Kepuasan itulah diharapkan konsumen menjadi loyal terhadap rumah makan 

dan pada akhirnya akan menjadi mitra dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi 

rumah makan. 

 

Kualitas pelayanan berbeda dengan kepuasan pelanggan, dimana kualitas pelayanan dapat 

dinilai tanpa kehadiran pelanggan dalam proses pemberian jasa atau belum ada pengalaman 

aktual yang melibatkan pelanggan dan pemberian jasa, sedangkan kepuasan pelanggan hanya 

dapat dinilai melalui keberadaan pengalaman aktual yang melibatkan pelanggan dan pemberi 

jasa. 

 

Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang 

berpengaruh pada kemempuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang 

tersirat (Kotler 2000:57). 

 

Kualitas atas layanan merupakan upaya dalam menyiapkan dan menyediakan jasa yang 

dibutuhkan konsumen. Kualitas pelayanan terhadap konsumen harus benar-benar 

diperhatikan dalam menghadapi ketatnya persaingan. 

Menurut Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985,p.42) ada tiga hal penting yang harus 

diperhatikan dalam kualitas layanan, yaitu sebagai berikut: 

1. Kualitas layanan sulit dievaluasi oleh pelanggan daripada kualitas barang. 

2. Persepsi kualitas layanan dihasilkan dari perbandingan antara kepuasan      

    pelanggan dengan layanan yang diberikan secara nyata. 



3. Evaluasi kualitas tidak semata-mata diperoleh dari hasil akhir dari sebuah  

    layanan, tapi juga mengikutsertakan evaluasi dari proses layanan tersebut 

 

Menurut Zeithaml and Bitner (2003 : 3)  

Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk 

dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan 

nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembelipertamanya. 

 

Dalam riset selanjutnya Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) menemukan adanya 

overlapping diantara beberapa dimensi. Oleh sebab itu mereka menyederhanakan sepuluh 

dimensi , menjadi lima dimensi pokok. Kompetensi, kesopanan, kredibilitas, dan keamanan 

disatukan menjadi jaminan (assurance). Sedangkan akses, komunikasi, dan kemampuan 

memahami pelanggan diintegrasikan menjadi empati (emphaty).  

 

Perusahaan didalam memberikan jasa pelayanan terhadap pelanggan, terdapat lima keriteria 

penentu kualitas layanan (Parasuraman, Zeithaml, Berry 1985), yaitu : 

1. Tampilan fisik (tangible) 

 Tampilan fisik ini meliputi penampilan fisik, peralatan, personil, dan materi komunikasi. 

Dimensi ini melihat semua fasilitas pendukung pelayanan produk yang dilakukan 

perusahaan. Pengharapan yang timbul dari dimensi ini adalah bagaimana proses 

pelayanan dapat berjalan dengan baik dan efisien sehingga membuat para pelanggan 

merasa nyaman dan terfasilitasi dengan baik, contoh : 

Penampilan Karyawan : 

a. Pakaian : berseragam , berkaos kaki, sepatu hitam, rapih & bersih 

b. Potongan Rambut : 

 (pria): pendek & rapi ( tidak melebihi kening, telinga, dan kerah belakang ), 

dan jangan lupa disisir 

 (wanita) : mengenakan jilbab 



c. Kuku & Tangan : Potongan kuku karyawan harus pendek, bersih tanpa     

                                 kotoran. 

d. Kebersihan Badan : Hindari bau badan yang tidak sedap dengan 

    menjaga kebersihan tubuh dan makanan yang di konsumsi. 

e. Gunakan Deodorant 

f. Penggunaan pewangi sangat disarankan selama tidak berlebihan 

    Daya tarik fasilitas fisik seperti pemasangan papan nama, lahan parkir     

    yang mamadai, ruangan ber-AC, televisi. 

2. Kemampuan mewujudkan janji (reliability) 

 Kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terencana 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Dimensi ini terkait 

dengan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Kualitas pelayanan yang diterapkan 

oleh perusahaan harus sesuia dengan janji yang diberikan oleh perusahaan kepada 

pelanggannya, apabila hal ini terjadi sebaliknya maka yang timbul adalah rasa kecewa 

yang berakibat beralihnya pelanggan produk sejenis lainnya yang menawarkan kualitas 

yang lebih baik, contoh : harga yang tertera pada menu sesuai dengan harga yang 

sebernarnya, menyediakan makanan yang sesuai dengan pesanan konsumen. 

 

3. Ketanggapan dalam memberikan pelayanan (responsivess). 

Ketanggapan dalam memberikan pelayanan merupakan kemauan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Dimensi ini melihat kecekatan dan 

kepedulian staf perusahaan untuk lebih aktif dialam memahami apa yang diinginkan oleh 

pelanggan dengan memberikan solusi terbaik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

pelanggan, contoh : pelayanan yang cepat dan tanggap dalam melihat kebutuhan 

konsumen. 



Menginformasikan kapada palanggan jika ada menu baru pada rumah makan         

tersebut,menginformasikan jika ada pembukaan cabang rumah makan mie ayam sumbrah 

yang baru. 

4. Kemampuan memberikan jaminan pelayanan (assurance). 

Kemampuan memberikan jaminan pelayanan meliputi pengetahuan dan kesopanan 

keryawan serta kemampuan mereka menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kepada 

para pelanggan. Dimensi ini melihat sampai sejauh mana kualitas pelayanan yang 

diterapkan oleh perusahaan telah menumbuhkan rasa aman dan percaya kepada para 

pelanggan terhadap produk yang ditawarkan.contoh : jika ada kesalahan pesanan maka 

akan diganti sesuai dengan pesanan konsumen, jika pesanan jatuh / tumpah oleh pelayan 

sebelum sampai di pelanggan maka pesanan akan diganti dengan yang baru 

 

5. Kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan (emphaty) 

Kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan merupakan kesedian untuk peduli 

dan memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan, contoh : pelayanan yang 

cepat dan tanggap dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

 

Jasa merupakan kombinasi dari barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar 

sasaran. Dalam menghasilkan jasa, perusahaan diharapkan dapat memperhatikan jasa yang 

bagaimana yang sesuai dengan keinginan konsumen. Hal ini diperlukan sebagai pedoman 

bagi perusahaan untuk menentukan jasa yang dihasilkan. 

Perusahaan harus menyadari bahwa orientasi dari konsumen tidak hanya sekedar memenuhi 

kebutuhun fisiknya saja melainkan lebih dari itu, yaitu bagaimana produk yang 

dikonsumsinya dapat memberikan kepuasan, sehingga sedikit saja ketidakpuasan akan 

memudahkan dirinya beralih ke produk lain. 

 



Kepuasan pelanggan ditentukan oleh pelayanan yang diberikan perusahaan baik secara 

tangible maupun intangible, dalam hal ini penilaian dilakukan oleh pelanggan mengenai 

kategori dari jasa yang diberikan perusahaan. Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

spesifik terhadap keseluruhan pelayanan yang diberikan, dimana pengukuran atau respon 

pelanggan dilakukan secara langsung atas pelayanan yang telah diberikan pemberi jasa, 

sehingga kepuasan pelanggan hanya dapat dinilai berdasarkan pengalaman yang pernah 

dialami saat proses pemberian pelayanan. 

 

Dewasa ini semakin diyakini bahwa kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah 

memberikan nilai dan kualitas layanan kepada konsumen melalui penyampaian bauran 

pemasaran yang tepat. 

 

Untuk mencapai tujuannya RM Mie Ayam Sumbrah Bandar Lampung melakukan 

kebijaksanaan pemasaran yang meliputi 7P yaitu : 

 

1. Kebijaksanaan Produk (Product) 

Kebijaksanaan produk merupakan upaya dalam menyiapkan dan menyediakan produk yang 

dibutuhkan konsumen. Kualitas pelayanan terhadap konsumen harus benar-benar 

diperhatikan dalam menghadapi ketatnya persaingan. 

 

Menurut Philip Kotler dalam Usmara dan Budianingsih (2007: 321) 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, 

dibeli, dan digunakan atau dikonsumsikan. 

 

Produk merupakan kombinasi dari barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar 

sasaran. Dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut perusahaan diharapkan dapat 

memperhatikan produk atau jasa yang bagaimana yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

Hal ini diperlukan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menentukan produk ataupun jasa 

yang dihasilkan.  



Produk utama yang ditawarkan Rumah Makan Mie Ayam Sumbrah kepada konsumen 

mencakup makanan, aneka minuman dan lain-lain. 

Tabel 1. Jenis-jenis makanan dan minuman RM Mie Ayam Sumbrah 

Tahun Jenis makanan 

2010 

Mie ayam Capcay goreng/kuah 

Mie ayam special Capcay seafood 

Mie goreng special Puyung hai ayam 

Mie goreng seafood Puyung hai seafood 

Kwetiaw goreng Mie ayam pangsit goreng/rebus 

Kwetiaw goreng special Nasi goreng kambing 

Kwetiaw goreng seafood Nasi goreng special 

Kwetiaw kuah Nasi goreng seafood 

Jenis minuman 

Juice tomat Frestea/teh botol/air mineral 

Juice alpukat Teh tawar/manis 

Juice mangga Kopi 

Juice jambu Lemon tea 

Juice melon Fanta/coca cola/sprite 

Sumber : Rumah Makan Mie Ayam sumbrah, 2010 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Jenis-jenis makanan dan minuman RM Pesaing (Mie Lorong) 



Tahun Jenis makanan 

2010 

Mie ayam Capcay goreng/kuah 

Mie ayam special Capcay seafood 

Mie goreng special Puyung hai ayam 

Mie goreng seafood Puyung hai seafood 

Kwetiaw goreng Mie ayam pangsit goreng/rebus 

Kwetiaw goreng special Nasi goreng bali 

Kwetiaw goreng seafood Nasi goreng special 

Bihun goreng/rebus Nasi goreng seafood 

Jenis minuman 

Juice tomat Frestea/teh botol/air mineral 

Juice alpukat Teh tawar/manis 

Juice mangga Kopi 

Juice jambu Lemon tea 

Juice melon Fanta/coca cola/sprite 

Sumber : Rumah Makan Mie Ayam Pesaing, 2010 

 

2. Kebijaksanaan Harga (Price) 

Harga merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menghasilkan penerimaan 

penjualan. Harga juga merupakan titik pertemuan dari produk yang ditawarkan dengan 

permintaan. Metode penetapan harga merupakan keputusan yang penting dalam memasarkan 

suatu produk, sehingga dalam penetapan harga diperlukan suatu pendekatan yang sistematis, 

yang melibatkan tujuan penetapan harga itu sendiri dan pengembangan struktur harga yang 

tepat. 

 



Harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi konsumen membeli sesuatu 

produk. Dalam menetapkan harga, perusahaan sebaiknya sedapat mungkin 

mempertimbangkan kepentingan perusahaan dalam memperoleh laba dan kepentingan 

konsumen yang menyangkut daya belinya sehingga merupakan suatu yang wajar. 

 

Menurut Sidney J. Levy dalam Usmara dan Budianingsih (2007 : 187 )  

Harga adalah jumlah uang ( ditambah dengan beberapa produksi kalau mungkin ) 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produksi dan 

pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan daftar harga makanan yang ditawarkan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.Harga Makanan R.M Mie Ayam Sumbrah 

Tahun Menu Makanan Harga Makanan (Rp) 

2010 

Mie ayam Rp. 9.000 

Mie ayam special             Rp. 11.000 



Mie goreng special Rp. 13.000 

Mie goreng seafood             Rp. 15.000 

Kwetiaw goreng Rp. 11.000 

Kwetiaw goreng special Rp. 13.000 

Kwetiaw goreng seafood Rp. 15.000 

Kwetiaw kuah Rp. 15.000 

Capcay goreng/kuah Rp. 15.000 

Capcay seafood Rp. 17.000 

Puyung hai ayam Rp. 16.000 

Puyung hai seafood Rp. 17.000 

Mie ayam pangsit goreng/rebus Rp. 11.000 

Nasi goreng kambing Rp. 14.000 

Nasi goreng special Rp. 13.000 

Nasi goreng seafood Rp. 15.000 

Sumber : Rumah Makan Mie Ayam Sumbrah, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Harga Makanan R.M Mie Ayam Pesaing (Mie Lorong) 

 

Tahun Menu Makanan Harga Makanan (Rp) 

2010 

Mie ayam Rp. 9.500 

Mie ayam special             Rp. 11.500 

Mie goreng special Rp. 13.000 



Mie goreng seafood             Rp. 15.000 

Kwetiaw goreng Rp. 11.000 

Kwetiaw goreng special Rp. 13.500 

Kwetiaw goreng seafood Rp. 15.000 

Bihun Rp. 16.000 

Capcay goreng/kuah Rp. 16.000 

Capcay seafood Rp. 17.000 

Puyung hai ayam Rp. 16.500 

Puyung hai seafood Rp. 17.000 

Mie ayam pangsit goreng/rebus Rp. 11.500 

Nasi goreng bali Rp. 14.000 

Nasi goreng special Rp. 13.000 

Nasi goreng seafood Rp. 16.000 

Sumber : Rumah  Makan  Mie Ayam  Pesaing (Mie Lorong),  2010 

 

Pada tabel 2 terlihat bahwa dalam penetapan harga R.M Mie Ayam Sumbrah memberikan 

harga yang lebih murah serta dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Kebijaksanaan 

harga ini dilakukan R.M Mie Ayam Sumbrah sesuai dengan tujuannya yaitu untuk dapat 

merangkul semua lapisan masyarakat serta untuk memaksimalkan laba. 

 

3. Kebijaksanaan Promosi (Promotion) 

 

Promosi merupakan alat untuk memperkenalkan produk perusahaan kepada konsumen. 

Menurut Philip Kotler ( 2000 : 435 ) 

Promosi adalah aktifitas mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk 

pelanggan sasaran untuk membelinya 

 

Kegiatan promosi yang baru dilakukan perusahaan adalah Mouth to Mouth, dimana kegiatan 

promosinya dilakukan oleh konsumen yang telah mencicipi masakan R.M Mie Ayam 



Sumbrah dengan memberikan informasi tentang perusahaan kepada konsumen yang belum 

mengetahui R.M Mie Ayam Sumbrah. Selain itu promosi yang dilakukan adalah dengan 

memasang papan reklame yang di letakkan di pinggir jalan depan rumah makan sehingga 

dapat diketahui oleh masyarakat yang melewati jalan tersebut.  

 

4. Kebijaksanaan Saluran Distribusi (Place) 

Tempat merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi yang tepat 

dan efektif, sehingga proses penyampaian jasa kepada pelanggan dapat dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dalam menawarkan produknya R.M Mie Ayam 

Sumbrah mengambil segmen untuk semua kalangan masyarakat dan dengan harga yang 

relatif dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. 

 

Menurut Sidney J. Levy dalam Usmara dan Budiningsih (2007 : 323 ) 

 

Serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat proses untuk menjadikan 

suatu produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi 

 

 

Saluran distribusi merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan perusahaan 

dalam menjaga kelancaran penyaluran barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan kepada 

konsumen. 

Pemilihan saluran distribusi yang tepat dan sesuai dengan jenis produk yang ditawarkan 

perusahaan akan dapat mempercepat proses penyampaian barang kepada konsumen, dan 

konsumen tidak terlalu sulit untuk memperolehnya sehingga aktifitas pemasaran dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien.                  Dalam hal ini R.M Mie Ayam Sumbrah 

menerapkan saluran distribusi langsung atau zero stage, dimana konsumen lansung datang ke 

perusahaan dan mendirikan bangunan di tempat yang cukup strategis yang mudah dijangkau. 

Gambar 1. Bentuk saluran distribusi Mie Ayam Sumbrah  

Rumah Makan Mie Ayam Sumbrah 



 

Konsumen 

 

Sumber : Mie Ayam Sumbrah, 2010 

 

 

5. Kebijaksanaan Sumber Daya Manusia (People) 

People merupakan unsur yang penting, baik dalam produksi, maupun penyampaian Produk. 

Peoples secara bertahap menjadi bagian diferensiasi yang mana perusahaan jasa mencoba 

menciptakan nilai tambah dan memperoleh keunggulan kompetitif. Kesuksesan pemasaran 

suatu jasa sangat tergantung pada seleksi, motivasi, dan manajemen sumber daya manusia.  

People adalah semua sumber daya manusia yang terkait langsung terhadap terciptanya 

layanan dan sekaligus yang mempengaruhi persepsi pembeli; yaitu karyawan perusahaan, 

pelanggan dan pelanggan lain yang berada dalam lingkungan pelayanan. yang 

mempertemukannya dengan pelanggan.   

Bagian dari kebijaksanaan sumber daya manusia R.M Mie Ayam Sumbrah mencakup hal-hal 

seperti  pelatihan dan pembinaan karyawan agar dapat memperhatikan kepuasan pelanggan, 

dimana sebelum bekerja para karyawan sebelumnya di training terlebih dahulu selama 1 

bulan masa percobaan. 

 

6. Kebijaksanaan Wujud Fisik (Physic) 

 

Menurut Zeithaml dan Binner (1996 : 27 ) 

“Wujud fisik adalah lingkungan fisik perusahaan dimana pelayanan yang diberikan 

merupakan interaksi antara perusahaan dan pelanggan banyak komponen yang 

ditujukan yaitu pelayanan komunikasi jasa” 

 

 

Dalam kebijaksanaan wujud fisik ini R.M Mie Ayam Sumbrah menyediakan fasilitas yang 

mendukung kelancaran pelayanan dan penjualan yaitu rumah makan, ruangan ber AC, 

musalla, kamar kecil dan tempat parkir. 



 

7. Kebijaksanaan Proses (Process) 

 

Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri dari prosedur, jadwal 

pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal rutin, dimana produk dihasilkan dan disampaikan 

kepada pengonsumsi. 

Proses dapat dibedakan dalam dua cara yaitu : 

 Complexcity, hal ini berhubungan dengan langkah-langkah dan tahap dalam proses. 

 Divergence, berhubungan dengan adanya perubahan dalam langkah-langkah atau tahap 

proses. 

RM. Mie Ayam Sumbrah bandar Lampung dalam melakukan kebijaksanaan proses sangat 

memperhatikan kepentingan pelanggan, dimana proses pemesanan makanan dilakukan 

dengan cepat dan sesuai dengan pesanan pelanggan. Dimana prosesnya yaitu ketika 

pelanggan datang dan memesan maka akan langsung di buatkan pesanannya sehingga 

pelanggan tidak perlu terlalu lama menunggu pesanannya. 

Keberhasilan kebijaksanaan pemasaran yang dijalankan perusahaan salah satunya terlihat dari 

bagaimana kemampuan kebikjaksanaan yang dilakukan dapat memberikan andil bagi 

peningkatan dan tercapainya nilai penjualan perusahaan dari target yang ditetapkan 

Tabel 4.  Target dan Realisasi penjualan Rumah Makan  

      Mie Ayam Sumbrah Tahun 2010 

 

Bulan 
Target Penjualan 

(Rp) 

Realisasi Penjualan 

(Rp) 
(%) Realisasi 

Januari 45,000,000.00 30,500,000.00 67,77 

Februari 45,000,000.00 37.800,000.00 84,00 

Maret 45,000,000.00 35,500,000.00 78,88 

April 45,000,000.00 39,500,000.00 87,77 

Mei 45,000,000.00 41,650,000.00 92,55 

Juni 45,000,000.00 48,550,000.00 107,88 

Juli 55,000,000.00 50,575,000.00 91,95  

Agustus 55,000,000.00 49,725,,000.00 90,40  

September 55,000,000.00 51,815,000.00 94,20  

Oktober 55,000,000.00 52,950,,000.00 96,27 



November 55,000,000.00 50,125,000.00 91,13 

   Rata-rata 81,15 

Sumber : Rumah  Makan  Mie Ayam Sumbrah,  2010 

Hasil ini mengindikasikan fluktuasi penjualan makanan selama tahun 2010 dengan realisasi 

sebesar 81,15%, R.M Mie Ayam Sumbrah perlu waspada dan harus sesegera mungkin 

menemukan strategi pemasaran yang sesuai sehingga dapat meningkatkan atau setidaknya 

mempertahankan volume penjualan yang telah dicapai serta dapat merebut pangsa pasar 

pesaing-pesaingnya. 

Melalui pemahaman mengenai kualitas layanan terhadap suatu produk dapat diramalkan akan 

kepuasan konsumen pada saat menggunakan produk/jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, 

sehingga dapat dirumuskan suatu strategi pemasaran yang tepat dalam meningkatkan target 

penjualan perusahaan.  

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Masalah yang sedang dihadapi oleh R.M Mie Ayam Sumbrah saat ini adalah turunnya target 

penjualan seperti yang terlihat pada Tabel 4.  

 

Setiap perusahaan atau badan usaha memiliki tujuan untuk menjual produk yang ditawarkan 

sehingga mendapat keuntungan yang optimal. Keberhasilan R.M Mie Ayam Sumbrah  

tergantung pada besarnya reaksi konsumen terhadap jenis makanan yang ditawarkan. Dengan 

melakukan analisis kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen diharapkan R.M Mie 

Ayam Sumbrah dapat mengembangkan kebijakan bauran pemasaran yang tepat sehingga 

tujuan perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan dapat tercapai. 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti secara lebih dalam mengenai 

kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Atas dasar latar belakang masalah tersebut 

maka diambil judul: “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan 



Konsumen Rumah Makan Mie Ayam Sumbrah di Bandar Lampung”. 

 

 

 

 
1.3 Permasalahan  

 

Tingkat persaingan yang semakin ketat yang ditandai dengan semakin banyaknya berdiri 

rumah makan yang mempunyai karakteristik sejenis  dari rasa, tempat yang berdekatan, 

pelayanan, serta harga yang memiliki keunggulan masing-masing, maka rumah makan mie 

ayam sumbrah dirasa perlu untuk melakukan penelitian pemasaran tentang kualitas layanan 

yang disajikan terhadap kepuasan konsumen guna mengetahui kelebihan dan kekeurangan 

yang ada didalam perusahaaan, sehingga kekurangan tersebut dapat diperbaiki oleh 

perusahaan. .     

 

Ini penting untuk dilakukan karena rumah makan mie ayam sumbrah merupakan rumah 

makan yang baru berdiri, sebagai rumah makan yang baru berdiri, sebaiknya rumah makan 

mie ayam sumbrah perlu memperhatikan segala segi terutama  dari kepuasan konsumen 

terhadap kualitas layanan yang disajikan, dengan mengetahui kepuasan konsumen terhadap 

kualitas layanan yang disajikan oleh rumah makan mie ayam sumbrah, perusahaan 

mempunyai informasi yang sangat berguna dalam penyusunan kebijaksanaan pemasaranya.   

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang di angkat dalam penulisan ini 

yaitu”Apakah Kualitas Layanan berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen Rumah Makan 

Mie Ayam Sumbrah ?” 

 

 

 



 

 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1.4.1  Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Konsumen yang 

Disajikan Oleh Rumah Makan Mie Ayam Sumbrah. 

1.4.2  Sebagai bahan pertimbangan bagi Rumah Makan Mie Ayam Sumbrah dalam 

menentukan langkah selanjutnya untuk meningkatkan kualitas layanan konsumen. 

 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 

Konsep pemasaran menyatakan bahwa segala kegiatan pemasaran harus diarahkan secara 

terpadu untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk itu perusahaan harus 

mengetahui keinginan, kebutuhkan konsumen pada saat sekarang dan masa yang akan 

datang. 

 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain ( P. Kotler 

1997;8). 

Pemasaran selalu terkait dengan pelanggan yang berusaha menciptakan hubungan selaras 

yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Perusahaan selalu dituntut untuk 

dapat memuaskan kebutuhan konsumennya. Didalaam pemasaran jasa perusahaan selalu 

dihadaapkan dengan tuntutan kualitas layanan yang lebih dibandingkan dengan pesaing. 

Dalam pemasaran interaksi antara konsumen dan pemasar adalah penting untuk dapat 

mewujudkan produk yang dibentuk. Kualitas produk dapat diukur melalui pola pelayanan 



yang diberikan oleh perusahaan dengan melihat tingkat kepuasan yang dirasakan oleh 

konsumen. 

Menurut (Parasuraman, Zeithaml, Berry 1985) dalam memberikan jasa pelayanan yang baik 

kepada pelanggan terdapat lima kriteria penentu jasa pelayanan yaitu: 

1. Tangible/berwujud adalah fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan personil 

2. Empaty adalah perhatian individu dari perusahaan kepada pelanggannya 

3. Reliabilty/Keandalan adalah kemampuan untuk melakukan pelayanan yang dijanjikan 

secara akurat dan terpercaya 

4. Responsivness/ketanggapan adalah kesediaan untuk membantu konsumen dan 

menyediakan layanan yang dijanjikan  

5. Assurance/keyakinan adalah pengetahuan dan perilaku karyawan serta kemampuan 

untuk menginspirasikan kepercayaan dan keyakinan. 

Pelanggan adalah bagian penting didalam perusahaan, kepuasan pelanggan menjadi faktor 

penentu didalam peningkatan laba perusahaan yang pada akhirnya akan menaikkan citra dan 

mutu produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Bila kualitas pelayanan tidak dikelola dengan 

baik, kekecewaan pelanggan atas kualitas dan mutu pelayanan akan berakibat kurang baik 

bagi perusahaan. 

 

Definisi kepuasan pelanggan menurut Kotler dan Susanto (2000:52) adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya, 

sedangkan ketidakpuasan tibul akibat hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan 

pelanggan. 

 

Untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan perlu dilakukan pengukuran antara tingkat 

harapan dan tingkat persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan. 



Semakin tinggi tingkat persepsi dibandingkan dengan harapan, semakin puas konsumen, 

demikian sebaliknya. 

 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan kerangka pemikiran, maka dapat ditarik suatu 

hipotesis bahwa Kualitas Layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen rumah makan 

Mie Ayam Sumbrah di Bandar Lampung. 

 


