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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi seperti sekarang ini pertumbuhan bisnis yang sangat cepat 

mendorong perusahaan untuk berkompetisi dalam setiap aktivitas pemasaran 

produk dan jasa. Kegiatan pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam 

kegiatan usaha, mengingat orientasinya dalam memberikan value kepada 

pelanggan. Setiap pelaku usaha di tiap kategori bisnis dituntut untuk memiliki 

kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi, tidak terkecuali usaha rumah 

makan.  

Rumah makan sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha 

kuliner, berusaha untuk menawarkan sesuatu yang unik dan diharapkan dapat 

menjaring konsumen lebih banyak lagi dengan berupaya mempertahankan 

pelayanan yang memadai ataupun meningkatkan pelayanannya walau harus 

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Walaupun demikian, keluhan dari pihak 

konsumen masih tetap ada misalnya konsumen merasa kurang puas atas 

pelayanan yang diberikan dalam arti terjadi ketidaksesuaian atas ketidakselarasan 

antara harapan dengan tuntutannya.  
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Tuntutan ini diduga meliputi kecepatan dalam penyajian makanan, kebersihan 

ruangan, kenyamanan tata letak, keramahan para pramusaji, dan sebagainya. 

pelanggan yang kecewa tidak hanya berpindah ke rumah makan lain, tetapi juga 

akan menceritakan keburukan jasa yang diterima kepada orang lain. Sehingga 

rumah makan tersebut akan mengalami kerugian akibat ditinggalkan para 

pelanggannya.  

 

Dari sekian banyak pilihan rumah makan yang ada, banyak hal yang menjadi 

bahan pertimbangan konsumen untuk sampai pada keputusan memilih rumah 

makan tertentu. Pihak manajemen rumah makan berusaha untuk memenuhi semua 

kriteria yang menjadi bahan pertimbangan konsumen, baik produknya sendiri 

maupun jasa pelayanannya, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi 

konsumennya. Jika hal tersebut diabaikan, maka akan terjadi kesenjangan antara 

keinginan (harapan) konsumen dengan pelayanan yang ada di rumah makan, oleh 

karena itu berhasil tidaknya rumah makan dalam berkomunikasi dengan para 

pelanggannya tergantung pada pelayananya. Pelayanan memegang peran yang 

sangat penting, apakah konsumen telah puas atau belum dengan pelayanan yang 

ada di rumah makan. Seperti dalam hal kebersihan dan sarana (tangibles), 

kehandalan (reliability), kecepatan dan pemberian informasi yang lengkap dan 

akurat (responsiveness), memberikan perhatian yang tulus (empathy), dan 

memberikan kenyamanan dan keamanan (assurance), dengan dipenuhinya hal ini 

maka kesenjangan antara rumah makan dengan pelanggannya tidak perlu terjadi. 
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Rumah Makan Nasi uduk Toha telah memberikan pelayanan yang memadai 

seperti terjaminnya keamanan dan kenyamanan konsumen saat sedang berkunjung 

ke Rumah Makan Nasi Uduk Toha. 

 

Rumah makan nasi uduk toha telah beroperasi sejak tahun 1984 dan masih 

beroperasi sampai sekarang, rumah makan ini juga telah mengalami banyak 

proses renovasi terutama dari sisi eksternal (bangunan, fasilitas dan lain-lain). 

Rumah makan nasi uduk toha saat ini telah memiliki tiga cabang dengan jumlah 

karyawan sebanyak 25 orang. 

Berikut daftar penjualan Rumah Makan Nasi Uduk Toha dari tahun 2012-2014: 

Tabel 1.1 Data Penjualan Rumah Makan Nasi Uduk Toha 2012-2014 

Bulan 

Tahun 

2012 

(Rp) 

2013 

(Rp) 

2014 

(Rp) 

Januari 159.500.000 146.320.000 146.320.000 

Februari 150.000.000 159.000.000 159.000.000 

Maret 143.000.000 140.000.000 145.000.000 

April 150.950.000 154.300.000 151.300.000 

Mei 143.500.000 148.500.000 145.000.000 

Juni 152.450.000 151.700.000 141.650.000 

Juli 143.000.000 140.750.000 142.750.000 

Agustus 149.650.000 152.600.000 152.600.000 

September 149.900.000 166.880.000 152.880.000 

Oktober 148.400.000 151.670.000 151.670.000 

November 158.000.000 168.540.000 160.000.000 

Desember 159.000.000 161.000.000 161.000.000 

Total 1.807.350.000 1.841.260.000 1.809.170.000 
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Perubahan (%) - 3.24% -1.74% 

Sumber: Rumah Makan Nasi Uduk Toha, 2014 

Tabel 1.1 merupakan data penjualan Rumah Makan Nasi Uduk Toha tahun 2012-

2014. Dari data penjualan ini dapat dilihat bahwa terjadi punurunan penjualan di 

tahun 2014 sebesar -1.74%. 

Pada umumnya semua perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan berusaha 

untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga apa yang telah ditargetkan oleh 

perusahaan dapat tercapai. Terutama bisnis yang bergerak di bidang produk dan 

jasa seperti rumah makan. Rumah makan merupakan jenis bisnis yang bergerak di 

bidang produk yang di sertai jasa, Rumah Makan Nasi Uduk Toha mengalami 

penurunan penjualan di tahun 2014. Uduk Toha memiliki bebarapa pesaing, 

beberapa pesaing ini yaitu: 

Nama 

Perusahaan 

Total Karyawan Lokasi 

Nasi Uduk Mat 

Kribo 

5 Orang Jl. R.A Kartini 

Nasi Uduk Mang 

Udin  

3 Orang Jl. R.A Kartini 

Nasi Uduk San 

Bagus 

5 Orang Jl. Pangeran 

Antasari 

Sumber: Nasi Uduk Mat Kribo, Nasi Uduk Mang Udin, Nasi Uduk San Bagus, 

2014 

 

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang rumah makan 

nasi uduk toha, maka judul penelitian adalah “Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Rumah Makan Nasi Uduk 

Toha ”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, Rumah Makan Nasi Uduk Toha memiliki 

pesaing utama dan terletak pada lokasi yang sama sehingga mengakibatkan 

berfluktuasinya penjualan Rumah Makan Nasi Uduk Toha pada tahun 2012-2014. 

Maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:  

Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada 

Rumah Makan Nasi Uduk Toha ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Agar peneliti mempunyai arah yang jelas, maka ditetapkan tujuan penelitian 

sebagai berikut: Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan pada Rumah Makan Nasi Uduk Toha. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini antara 

lain: 

1. Bagi Praktisi 

Untuk memperoleh wawasan pengetahuan, teori-teori yang diperoleh selama 

berada di perkulihan sebagai gambaran untuk bahan studi perbandingan dengan 

kesesuaian fakta yang ada 

2.  Bagi Perusahaan 

Sebagai informasi dan bahan masukan ide serta gagasan pemikiran atau saran-

saran dalam menentukan kebijakan pelayanan jasa yang diharapkan dapat 

meningkatkan hasil penjualan dimasa yang akan datang. 
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3.  Bagi Penulis 

Untuk mengetahui penerapan teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan 

realita yang terjadi di lapangan, mengenai masalah-masalah yang ada 

dalam pemasaran khususnya tentang variabel pengaruh kualitas pelayanan 

terhada kepuasan. 

 

1.5 Kerangka Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan 

antara variabel terikat yaitu kualitas pelayanan dengan variabel bebas yaitu kepuasan 

konsumen. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

 

Kualitas Pelayanan: 

- Tangible 

- Reliability 

-Responsiveness 

- Assurance 

- Empathy 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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Kualitas pelayanan berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan 

dapat dinilai berdasarkan beberapa aspek yang menjadi 

acuan dasar sebagai penilaian kualitas pelayanan karyawan rumah makan itu 

sendiri. Aspek itu terdiri dari Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance 

dan Empathy. 

 

Berikut definisi singkat dari aspek kualitas pelayanan: 

a. Tangible, atau bukti fisik yaitu mencakup penampilan dan sarana perusahaan. 

b. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan. 

c. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu kecepatan dan ketepatan dalam 

memberikan pelayanan. 

d. Assurance, atau jaminan yaitu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi 

para konsumen. 

e. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual. 

Kualitas Pelayanan dapat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jika 

pelanggan sudah mendapatkan pelayanan yang baik maka akan timbul rasa puas 

dari para pelanggan. 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan 

maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut  ”Kualitas pelayanan berpengaruh  

terhadap kepuasan konsumen pada Rumah Makan Nasi Uduk Toha.” 

 

1.6 Hipotesis 


