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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Makanan adalah salah satu kebutuhan manusia yang esensial diperlukan untuk 

membina kehidupan. Kebutuhan esensial tersebut adalah makan dan minum 

karena di dalamnya terdapat kalori yang diperlukan setiap manusia. Keperluan 

kalori dari masing-masing manusia tidak sama karena ditentukan oleh jenis 

kelamin, umur, dan jenis pekerjaan sehari-hari. Rata-rata persentase pengeluaran 

konsumsi makanan masih lebih besar dibandingkan persentase pengeluaran 

konsumsi bukan makanan, bisa dikatakan bahwa keluarga di Indonesia 

mengutamakan kebutuhan makan.  

Tabel 1.   Distribusi Rumah Tangga Menurut Pola Konsumsi  Rumah 

Tangga        Tahun 2011 & 2012 

Sumber : Dinas Kesehatan Bandar Lampung, 2013 

 

 

Masyarakat perkotaan pada umumnya, rutinitas dan ritme kehidupan mereka 

menuntut segala sesuatu serba cepat, waktu terbatas sehingga pola konsumsinya 

pun akan semakin beragam, misalnya menyantap makanan cepat saji merupakan 

pilihan menu sehari-hari. Pengaruh berubahnya lingkungan ternyata dapat pula 

mengubah pola makan penduduknya. 

 J.Pengeluaran (%)    Pola Konsumsi 2011 2012        

            %                      Pengeluaran untuk Makanan 65,59 67,54 

            %                      Pengeluaran untuk Perumahan 20,42 17,93 

            %                      Pengeluaran untuk Pendidikan   5,68   5,57 

            %                      Pengeluaran untuk Kesehatan   6,52   6,77 

Total Pengeluaran (Rp) 98,21 97,81 
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Kecenderungan masyarakat sekarang, terutama masyarakat perkotaan 

menginginkan suatu bentuk makanan yang lezat dan berkelas dengan harga yang 

dapat terjangkau. Tersebutlah suatu panganan berupa daging yang diolah dengan 

cara dipanggang yaitu steak atau makanan khas Italia seperti spaghetti. Steak 

sebagai "fenomena sosial" kemudian memang berkembang tak terbatas pada 

restoran berkelas, pusat jajan di mal, tetapi juga di pinggir-pinggir jalan. Perilaku 

konsumen secara umum di Indonesia, masyarakat kelas menengah cenderung 

mengikuti gaya hidup kelas atas. Kelompok ini real dan benar-benar ada dalam 

masyarakat, dan itulah yang kemudian disasar oleh Waroeng Steak and Shake. 

Usaha ini terus berkembang seiring dengan besarnya minat masyarakat mencoba 

masakannya. Mempertahankan rasa dan  kualitas adalah menjadi penting, agar 

rasa tetap terjaga dan masakan khas Eropa juga cocok untuk lidah dan kocek 

Indonesia. Saat ini perusahaan terus mengembangkan usaha, selain untuk 

memasyarakatkan masakan asing yang enak dan murah, juga memberikan 

lapangan pekerjaan. 

Waroeng Steak and Shake merupakan sebuah rumah makan yang lebih pada 

hidangan daging yang bertujuan untuk memberikan kepuasan tersendiri bagi 

masyarakat dalam hal makanan berkhas eropa. Guna meningkatkan kepuasan 

konsumen Waroeng Steak and Shake memberikan jasa kualitas layanan dan 

kualitas produk. Waroeng Steak and Shake didirikan pada tahun 2010 di Jl. Z.A. 

Pagar Alam no. 59 Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung. 

Beberapa konsumen pangan di tanah air semakin sadar akan kesehatan sehingga 

dalam mengkonsumsi makanan mulai memperhatikan kualitas produk pangan. 
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Kualitas produk pangan dilihat dari kualitas rasa, penampakan, ketahanan, dan 

atribut-atribut lain yang dipertimbangkan oleh masing-masing konsumen. Persepsi 

konsumen terhadap produk adalah kunci pokok bagi manajer untuk melakukan 

pengembangan usaha. Maka dengan itu dengan melihat selera konsumen dan 

kualitas produk pangan, Waroeng Steak and Shake berinovasi menciptakan 

macam-macam produk yang ditawarkan. 

Tabel 2.  Macam – macam Produk Waroeng Steak and Shake Di kedaton 

B.L 

No. Menu Steak Menu Shake 

1. Sirloin Steak – Sirloin Import Cappuccino Float 

2. Tenderloin, shrimp, blackpaper Steak  Orange, avocado Float 

3. Chicken Steak/Pepper/Mushroom/Burger Coklat, vanila, mocca Milkshake 

4. Steak Waroeng Strawberry Milkshake 

5. Beef Steak/Burger Coklat Milkshake Spesial 

6. Nasi Paprika Ayam/Sapi Vanilla Milkshake Spesial 

7. Rib Eye Import Strawberry Milkshake Spesial 

8. Steak Ayam, steak cumi Mocca Milkshake Spesial 

9. Tuna Mushroom/Pepper Cappuccino 

10. Spaghetti Lemon Tea 

11. French Fries Orange Juice 

Sumber : Waroeng Steak and Shake Kedaton, 2013 

Banyaknya rumah makan sejenis yang menyediakan produk-produk yang sama 

dengan Waroeng Steak and Shake telah memberi dampak pada semakin ketatnya 

persaingan, sehingga mempengaruhi pasar sasaran. Berikut ini adalah data 

perbandingan harga Waroeng Steak and Shake dengan pesaing. 
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Tabel 3.  Perbandingan Harga Waroeng Steak and Shake dan Pesaing di 

Bandar Lampung 

Rumah 

Makan 

Jenis Menu ( makanan steak ) Rp 

Chicken Steak Tenderloin Steak Sirloin Steak 

Waroeng Steak and 

Shake 

Rp 11.500 Rp 11.500 Rp 11.500 

Obong Steak Rp 15.000 Rp 16.000 Rp 16.000 

D’ Steak Rp 14.000 Rp 15.000 Rp 15.000 

Gelompong Rp 13.500 Rp 13.500 Rp 13.500 

Sumber : Waroeng Steak and Shake Kedaton, 2013 

Didalam memberikan jasa pelayanan terhadap konsumen, terdapat lima kriteria 

penentu kualitas jasa pelayanan (Kotler, 2007), yaitu: 

a. Tangibles (bukti langsung), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan 

karyawan, dan sarana komunikasi. 

b. Emphaty (empati), yaitu rasa peduli untuk memberikan perhatian secara 

individual kepada pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, serta 

kemudahan untuk dihubungi. 

c. Responsiveness (ketanggapan), yakni kemampuan untuk menolong 

pelanggan dan ketersediaan untuk melayani pelanggan dengan baik. 

d. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan untuk melakukan pelayanan 

sesuai dengan yang dijanjikan, akurat, dan memuaskan. 

e. Assurance (jaminan), yaitu pengetahuan, kesopanan petugas serta sifatnya 

yang dapat dipercaya sehingga pelanggan bebas dari resiko. 
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Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas 

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan 

yang kuat dengan perusahaan. Jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan 

perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan 

mereka. Perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan di mana perusahaan 

memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan 

meminimumkan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan (Tjiptono, 

1996). 

Perusahaan yang gagal memuaskan pelanggannya akan menghadapi masalah yang 

kompleks. Umumnya pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan pengalaman 

buruknya kepada orang lain dan bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian dari 

kegagalan memuaskan pelanggan. Setiap perusahaan jasa wajib merencanakan, 

mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan sistem kualitas 

sedemikian rupa, sehingga pelayanan dapat memuaskan para 

pelanggannya. 

Keberhasilan suatu perusahaan mencapai tujuan dan sasaran perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan memasarkan produknya. Tujuan 

perusahaan untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, berkembang dan 

mampu bersaing, hanya mungkin apabila perusahaan dapat menjual produknya 

dengan harga yang menguntungkan pada tingkat kuantitas yang diharapkan serta 

mampu mengatasi tantangan dari para pesaing dalam pemasaran (Assauri, 1990).  

Salah satu indikator kepuasan konsumen, yaitu terlihat dari volume penjualan 

yang tercatat tiap tahunnya pada waroeng steak and shake : 
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Tabel 4. Target Dan Realisasi Penjualan Waroeng Steak and Shake 

Tahun Target Penjualan 

2010 150.000.000 180.000.000 

2011 175.000.000 170.000.000 

2012 170.000.000 160.000.000 

Sumber : Waroeng Steak and Shake kedaton, 2013 

Waroeng steak and shake harus berusaha untuk bisa mencapai volume penjualan 

yang sudah ditargetkan oleh waroeng steak and shake dengan cara meningkatkan 

kualitas pelayanan yang baik kepada konsumen agar memperoleh banyak sekali 

keuntungan diantaranya adalah konsumen akan merasa puas dengan pelayanan 

yang diberikan, akan kembali lagi, dan merekomendasikan kepada orang lain. 

Menurut (Kotler, 2007) Kunci bagi retensi pelanggan adalah kepuasan pelanggan. 

Pelanggan yang sangat puas: 

 Tetap setia lebih lama 

 Membeli lebih banyak ketika perusahaan memperkenalkan produk baru 

dan memperbaharui produk-produk yang ada 

 Membicarakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan produk-

produknya 

 Memberi perhatian yang lebih sedikit kepada merek-merek dan iklan-iklan 

pesaing serta kurang peka terhadap harga 

 Menawarkan gagasan jasa atau produk kepada perusahaan 

 Biaya untuk pelayanannya lebih kecil dibandingkan biaya pelayanan 

pelanggan baru karena transaksi yang sudah rutin. 
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Terlihat dari perbandingan harga yang paling murah seharusnya Waroeng Steak 

and Shake bisa memenuhi target yang ditentukan, tetapi nyatanya beberapa target 

tidak tercapai. Ini bisa disebabkan kurangnya kualitas layanan sehingga konsumen 

enggan untuk membeli produk di Waroeng Steak and Shake. Jadi, dari uraian di 

atas akan dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen pada  ”Waroeng Steak and Shake” di Kedaton 

Bandar Lampung”. 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk mencapai tujuan Waroeng Steak and 

Shake yaitu meningkatkan volume penjualan dan memberikan kualitas layanan 

positif yang dianggap sebagai ukuran perusahaan. Dengan tercapainya penjualan 

yang tinggi diharapkan kualitas Waroeng Steak and Shake pun akan lebih baik 

demi menunjang kepuasan konsumen dan selanjutnya akan mendukung 

kesinambungan dalam mempertahankan pelanggannya. Melalui kualitas layanan 

yang baik, Waroeng Steak and Shake dapat meningkatkan penjualan, memberikan 

kepuasan pada konsumen dan menguasai pasar.  

1.2.1 Masalah  

Waroeng Steak and Shake  yang diduga masih menghadapi masalah yaitu 

,belum tercapainya volume penjualan  pada tahun 2011 dan tahun 2012 yang 

terlihat pada tabel 3. Padahal sebenarnya harga yang ditawarkan Waroeng 

Steak and Shake bias terhitung lebih murah di banding pesaing terlihat pada 

tabel 2 , ternyata juga belum bisa meningkatkan volume penjualan karena 

kualitas pelayanan yang diberikan Waroeng Steak and Shake sangat 
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berpengaruh pada kepuasan konsumen. Adapun yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas layanan pada Waroeng Steak and Shake berpengaruh  

terhadap kepuasan konsumen 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan , penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor – faktor yang 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Waroeng Steak and Shake dan 

memberi masukan untuk perbaikan dan strategi bagi Waroeng Steak and Shake 

berdasarkan hasil penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1.4.1 Sebagai bahan penilaian dan informasi bagi Waroeng Steak and Shake 

dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasaan konsumennya. 

1.4.2 Merupakan sarana untuk memperaktekkan teori – teori yang 

didapatkan selama masa perkuliahan dan sekaligus sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Lampung. 
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1.5  Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini, penilaian terhadap sesuatu produk dimulai dengan adanya stimulus 

yang sesuai dengan kebutuhan pada konsumen, misalnya terhadap makanan, 

mendorong konsumen mencari dan mengolah informasi melalui pencarian internal 

dan eksternal untuk mendapatkan tempat untuk makan (restoran). Secara tidak 

langsung, faktor personal yang melekat pada diri konsumen dan keadaan situasi 

pada saat itu dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Situasi konsumen adalah 

faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi dimana perilaku 

konsumen muncul pada waktu dan tempat tertentu, biasanya situasi konsumen 

berlangsung singkat. Selanjutnya konsumen akan menginterpretasi informasi yang 

didapatkan. Tahap ini konsumen membentuk kepercayaan, sikap, dan perhatian 

terhadap atribut restoran. Persepsi konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial 

ekonomi konsumen. Pengaruh tersebut pada akhirnya menimbulkan penilaian 

konsumen terhadap restoran tersebut. Tahap penilaian, konsumen juga memiliki 

harapan atas pelayanan restoran. 

Menurut (Kotler, 2007), jasa ialah: “ pelayanan yang ditawarkan oleh suatu pihak 

kepihak lain, biasanya tidak berwujud dan tidak menyebabkan kepemilikan atas 

apapun. Produk yang ditawarkan dapat berwujud dan tidak berwujud.” 

Jasa memiliki karakteristik utama (Kotler, 2007) yaitu: 
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1. Intangibility 

Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, sebelum dibeli.  

2. Inseparability 

Jasa bersifat tidak terpisahkan, biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi 

secara bersamaan. 

3. Variability 

Kualitas dari suatu jasa sangat subjektif, bergantung pada siapa yang 

memberikan serta kapan dan dimana jasa itu diberikan. 

4. Perishability 

Dimana menunjukkan bahwa jasa tidak disimpan, maka penyedia jasa 

harus mencocokkan antara permintaan dan penawaran atau jasa tersebut. 

Diantara banyak usaha perusahaan dalam menarik minat konsumen untuk 

mengkonsumsi produk mereka, mempelajari setiap perilaku konsumen dirasa 

sangat penting karena perusahaan dapat mengetahui bagaimana individu, 

kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan suatu barang, jasa, 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. 
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Kualitas menurut (Kotler,2007) 

Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik yang memampukan   produk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan. 

Bagan kerangka pemikiran 

  

 

 

 

 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan penulis berdasarkan pada latar belakang, permasalahan 

dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya adalah: “Kualitas 

layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Waroeng Steak and 

Shake di Kedaton Bandar Lampung”. 

 

Kualitas Layanan, terdiri dari : 

1. Tangible (tampilan fisik) 

2. Emphaty (Kebutuhan 

pelanggan)  

3. Responsiveness 

(Pelayanan)  

4. Reliability (mewujudkan 

janji)  

5. Assurance (Jaminan 

pelayanan) 

 

 

 

 

(Philip Kotler, 2003:123) 

Kepuasan 

Konsumen 


