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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini bisnis kuliner telah berkembang dengan pesat. Baik usaha baru, usaha 

yang sudah ada lalu melakukan ekspansi, maupun kuliner moderen yang 

mengusung konsep makanan cepat saji (fast food) dan restoran spesialis. Restoran 

atau rumah makan tidak hanya mengandalkan strategi harga murah saja, karena 

konsumen saat ini sudah pintar dalam memilih produk apa saja yang akan mereka 

beli. Dalam memilih restoran selain mempertimbangkan produk, tempat dan harga  

makanan, tetapi juga kualitas pelayanan  yang akan didapatkan oleh konsumen. 

Menurut Sihite  (2000 : 16)  dalam penelitian Hariyanto (2010) restoran 

adalah: “suatu tempat dimana seseorang yang datang menjadi tamu yang akan 

mendapatkan pelayanan untuk menikmati makanan, baik pagi, siang, ataupun 

malam sesuai dengan jam bukanya dan oleh tamu yang menikmati hidangan itu 

harus membayar sesuai dengan harga yang ditentukan sesuai daftar yang 

disediakan di restoran itu”. Menurut UU RI No. 34 Tahun 2000, restoran adalah 

tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut 

bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. (Kanwil Pajak : 2000) 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa restoran atau rumah makan  

adalah tempat usaha yang melayani konsumen yang datang dengan kegiatannya 

menyediakan makanan dan minuman yang bersifat komersial. Berbagai macam 

kebutuhan manusia yang beraneka ragam akan membuat berbagai macam perilaku 

untuk memenuhi kebutuhanya, dimana kebutuhan yang telah terpuaskan tersebut 
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akan berhenti menjadi motivasi utama dari perilaku selanjutnya. Berkembangnya 

restoran pada saat ini harus bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumennya. Diantara berbagai kebutuhan manusia dan berbagai perilaku 

konsumen adalah makan di restoran kuliner khas Indonesia yang banyak 

menyajikan menu aneka olahan mie dan nasi goreng. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan orang untuk 

membeli makanan di restoran yaitu bauran pemasaran jasa yang ada dalam 

restoran tersebut. Menurut Tjiptono (2005:30) bauran pemasaran jasa terdiri dari 

produk (product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion), partisipan 

atau orang (people or participan), bukti fisik (pysical evidence), dan proses 

(process). Pelayanan konsumen yang baik dan memuaskan harus dijadikan misi 

utama bagi sebuah restoran dimana kepuasan pelanggan menjadi sorotan utama 

bagi banyak perusahaan-perusahaan dalam memutuskan strategi untuk 

memenangkan persaingan.  

Restoran Mie Jogja Pak Karso adalah suatu usaha yang bergerak dalam 

bidang kuliner khas Indonesia yang banyak menyajikan menu aneka olahan mie 

dan nasi goreng. Selain mengedepankan menu yang nikmat dan lezat, harga yang 

terjangkau, dan tempat yang strategis, Restoran Mie Jogja Pak Karso juga 

mengedepankan pelayanan kepada pelanggan. Dilihat dari harga yang ditawarkan 

yaitu diatas Rp. 12.000,00 setiap porsinya, restoran ini membidik kalangan 

menengah. Bisnis restoran Mie Jogja Pak Karso juga memiliki banyak pesaing, 

khususnya yang menjual mie dan nasi goreng. Berdasarkan hasil survey peneliti, 
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tabel 1.1 menunjukkan daftar restoran yang memiliki produk utama mie di Kota 

Malang: 

Tabel 1.1 

Daftar Restoran Pesaing Mie Jogja Pak Karso 

No. Nama Restoran Alamat 
1 Hot Cui Mie Ruko Kawi Atas 43 B, Malang 
2 Mie Gang Jangkrik Ruko SBC 4B, Malang 
3 Depot Mie 63 Jln. Trowulan, Malang 
4 Depot Hot Mie Jl. Letjen S. Parman 56 Kav.A-5, Malang 
5 Depot Mie Sawahan Jln. Terusan Borobudur 59 E, Malang 
6 Noodie Noodle  Foodcourt Mall Olympic Garden 

Sumber : Hasil survey peneliti, tahun 2011 

Restoran Mie Jogja Pak Karso terletak di tengah kota Malang, yang 

tepatnya di Jln. Arjuno No. 2A, letaknya termasuk strategis karena berada 

ditengah kota, dekat dengan perkantoran dan pusat perbelanjaan. Mie Jogja Pak 

Karso merupakan salah satu dari beberapa usaha kuliner Grup Wongsolo yang ada 

di wilayah Malang. Usaha Kuliner lainnya yaitu Ayam Bakar Wong Solo, Iga 

Bakar Mas Giri, dan Lontong Cap Gomeh. Menu makanan yang ditawarkan Mie 

Jogja Pak Karso berbeda dengan usaha kuliner lainnya, perbedaan inilah yang 

menarik perhatian peneliti yang akan mencoba untuk memahami sejauh mana 

keberhasilan usaha Mie Jogja Pak Karso dalam bersaing.  

Indikasi yang menunjukkan bahwa Mie Jogja Pak Karso dapat bersaing 

adalah dengan melihat jumlah penjualan per hari yang berhasil dikumpulkan oleh 

peneliti dari pengelola restoran. Fenomena yang terjadi adalah penjualan Mie 

Jogja Pak Karso mengalami peningkatan. Data penjualan harian tersebut dapat 

dilihat pada tabel 1.2: 
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Tabel 1.2 

Jumlah Penjualan (Porsi) Per Hari Mie Jogja Pak Karso  

(September 2011) 

                                       Minggu 
Hari I II III IV 

Senin 360 287 334 341 
Selasa 358 304 329 338 
Rabu 345 299 341 336 
Kamis 342 301 290 340 
Jumat 551 409 396 389 
Sabtu 566 466 467 454 

Minggu 571 503 556 578 
Total 3093 2569 2713 2776 

Total Penjualan September 11.151 
Rata – rata Penjualan / Hari 372 

Sumber : Hasil survey peneliti, tahun 2011 

Berdasarkan data penjualan di atas, dapat diketahui bahwa rata – rata 

penjualan setiap hari cukup besar, hal ini menunjukan animo konsumen terhadap 

Restoran Mie Jogja Pak Karso cukup tinggi.  Mie Jogja Pak Karso mengusung 

konsep restoran moderen sehingga restoran ini mempunyai ciri khas sendiri, maka 

walaupun harga yang ditawarkan sedikit diatas rata-rata pembelinya pun tetap 

banyak. 

Dapat dikatakan pelanggan akan merasa puas apabila keinginan dan 

kebutuhannya terpenuhi dan terlayani dengan baik, sehingga akan mendorong 

keinginan konsumen untuk kembali ke restoran tersebut, yang artinya restoran  

tersebut sudah mendapat tempat di hati kosumen. Berdasarkan hasil observasi 

awal oleh peneliti terhadap sepuluh konsumen dengan melakukan wawancara 

mengenai jumlah berkunjung konsumen dalam satu bulan ke restoran Mie Jogja 

Pak Karso, diperoleh data seperti ditunjukan pada tabel 1.3:  
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Tabel 1.3 

Frekuensi Berkunjung Pelanggan ke Restoran Mie Jogja Pak Karso 

Keterangan Frekuensi Berkunjung 
(kali / bulan) 

Pelanggan 1 5 
Pelanggan 2 6 
Pelanggan 3 3 
Pelanggan 4 5 
Pelanggan 5 4 
Pelanggan 6 5 
Pelanggan 7 4 
Pelanggan 8 6 
Pelanggan 9 5 
Pelanggan10 3 

Jumlah  46 
Rata-rata  4,6 = 5 

                   Sumber : Hasil Survey Peneliti, tahun 2011 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata berkunjung 

masing-masing konsumen setiap bulannya sebanyak lima kali. Fenomena ini 

menunjukan bahwa para pelanggan merasa puas atas apa yang mereka dapatkan 

pada restoran Mie Jogja Pak Karso, sehingga para pelanggan akan melakukan 

pembelian kembali.  

Menurut Tjiptono (2005:366) “salah satu konsep inti mengenai objek 

pengukuran adalah minat pembelian ulang, kepuasan pelanggan diukur secara 

behavioral dengan jalan menanyakan apakah pelanggan akan berbelanja atau 

menggunakan jasa perusahaan lagi”. Dari fenomena inilah maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Restoran Mie Jogja Pak Karso Di Jln. Arjuno 

Kota Malang). 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas dapat di rumuskan masalah antara lain : 

1. Apakah variabel bauran pemasaran jasa berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan Restoran Mie Jogja Pak Karso di Jln. Arjuno Kota 

Malang? 

2. Dari variabel bauran pemasaran jasa, variabel apa yang memiliki kontribusi 

terbesar terhadap kepuasan pelanggan Restoran Mie Jogja Pak Karso di Jln. 

Arjuno Kota Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami : 

1. Pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap kepuasan pelanggan Restoran Mie 

Jogja Pak Karso di Jln. Arjuno Kota Malang. 

2. Variabel bauran pemasaran jasa yang memiliki kontribusi terbesar terhadap 

kepuasan pelanggan Restoran Mie Jogja Pak Karso di Jln. Arjuno Kota 

Malang.   

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat  penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti berpengaruh atau tidaknya 

teori bauran pemasaran jasa terhadap kepuasan pelanggan. 
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2. Manfaat bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dan 

pertimbangan dalam mengimplementasikan bauran pemasaran jasa yang 

berkaitan dengan kepuasan pelanggan. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar penelitian fokus pada permasalahan yang dibahas, maka peneliti membatasi 

masalah yaitu peneliti hanya memakai tujuh bauran pemasaran jasa yang terdiri 

dari produk (product), harga (harga), tempat (place), promosi (promotion), orang 

(people), bukti fisik (physical evidence), dan proses (procee) dalam penelitian ini. 

Untuk layanan konsumen (customer service) tidak disertakan dalam penelitian 

karena Mie Jogja Pak Karso tidak memliki customer service. 


