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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

       Kepuasan pelanggan merupakan suatu tanggapan dari konsumen atas kinerja 

yang telah diberikan sesuai dengan harapan pelanggan. Menurut Band (1991) 

dalam (Setiyawati,2009)  kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana 

kebutuhan, keinginan dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan 

mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. 

Pentingnya kepuasan pelanggan bagi pebisnis yaitu demi mempertahankan 

kelangsungan hidup bisnis tersebut dalam jangka panjang. 

       Kepuasan pelanggan menjadi tolak ukur perusahaan bagaimana hal ke 

depannya atau bahkan ada beberapa hal yang harus dirubah karena pelanggan 

merasa tidak puas atau dirugikan. Jika konsumen tidak puas tentunya konsumen 

tidak akan kembali lagi dan mungkin bisa juga mengeluhkan ketidakpuasannya 

kepada konsumen lain. Tentunya hal ini akan menjadi ancaman bagi pengusaha 

tersebut. Widodo dalam Wedarini (2012:28) menyatakan bahwa seseorang yang 

kembali membeli, dan akan memberitahu yang lain tentang pengalaman baiknya 

dengan produk tersebut dapat dikatakan pelanggan tersebut merasa puas. 

       Kepuasan pelanggan tidak hanya bisa diraih dengan kualitas pelayanan saja, 

akan tetapi ada faktor-faktor lain yang dapat mendukung terpenuhinya kepuasan 

konsumen. Zeithmal dan Bitner (2003) mengemukakan bahwa kepuasan adalah 

konsep yang jauh lebih luas dari hanya sekedar penilaian kualitas layanan, namun 
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juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kualitas pelayanan atau jasa, 

kualitas produk, harga, faktor situasi, dan faktor pribadi dari pelanggan. Sehingga 

dengan adanya faktor-faktor tersebut dapat membuat pebisnis berfikir lebih 

dengan memberikan sesuatu hal yang baru agar dapat membuat pelanggan 

tertarik.  

       Kualitas produk akan membuat pelanggan merasa puas dengan hasil yang 

mereka tunjukkan bahwa produk yang digunakan berkualitas. Untuk mencapai 

kualitas produk yang diinginkan maka diperlukan suatu standarisasi kualitas. Cara 

inilah yang dilakukan pebisnis agar produk yang dihasilkan memenuhi standart 

sehingga tidak kehilangan kepercayaan terhadap produk tersebut. Dan tentunya 

pembuatan produk lebih baik diorientasikan pada keinginan pasar atau selera 

konsumen.  

       Menurut Kotler dan Amstrong (2001:346), ”Segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau 

dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan”. Jadi, pembeli 

akan membeli produk kalau merasa cocok, karena itu produk harus disesuaikan 

dengan keinginan pasar atau selera konsumen. Jika tidak, produk akan macet di 

pasaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Tentunya 

hal ini dapat merugikan pebisnis. 

       Normasari, dkk (2013) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara 

langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan Hotel 

Pelangi Malang. Lumintang dan Rotinsulu (2015) menunjukkan bahwa kualitas 

produk dan kualitas layanan memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan 
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terhadap kepuasan konsumen Holland Bakery Boulevard Manado.  Putri dan 

Nurcaya (2013) menunjukkan bahwa lima dimensi kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan D&I Skin Centre Denpasar. 

Hermawan (2011) menunjukkan bahwa variasi loyalitas konsumen dipengaruhi 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh variasi berbagai variabel 

di antaranya kualitas produk, kepuasan konsumen dan reputasi merek Jamu Tolak 

Angin PT. Sido Muncul.  

       Aryani dan Rosinta (2010) menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang kuat 

dan positif antara variabel kualitas layanan KFC terhadap kepuasan pelanggan 

pada mahasiswa FISIP UI. Retna dan Sulistiono (2013) menunjukkan bahwa 

secara parsial dari variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan PDAM Tirta 

Pakuan Kota Bogor. Saidani dan Arifin (2012) menunjukkan bahwa terbukti 

secara empiris kualitas produk dan kualitas layanan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen dan minat beli ulang.  

       Sriwidodo dan Indriastuti (2010) menunjukkan bahwa kepuasan nasabah 

Bima atau SIMPEDA di PT. Bank Jateng Cabang Karanganyar dipengaruhi oleh 

dimensi dimensi kualitas pelayanan jasa (reliability, responsiveness, assurance, 

empathy, dan tangibles). Mardikawati dan Farida (2013) menunjukkan bahwa 

nilai pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

Bus Efisiensi Jurusan Yogyakarta-Cilacap. Mugiono, dkk (2010) menunjukkan 

bahwa variabel bukti langsung (tangibles), kehandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty) mempengaruhi tingkat 
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kepuasan konsumen (pembeli) baik secara parsial ataupun simultan di pasar kota 

Malang.  

       Ayam Roker Cabang Sulfat Malang adalah tempat makan yang berada di 

daerah Sulfat Malang Jawa Timur. Peneliti melakukan penelitian di Cabang Sulfat 

Malang dengan pertimbangan RM. Ayam Roker Cabang Sulfat Malang tidak 

seramai yang di RM. Ayam Roker Sawojajar, serta berada di jalan alternatif 

menuju Kabupaten Malang. Rumah Makan ini mempunyai menu khas yakni 

Ayam Krutug dan Ayam Manis yang menjadi menu andalan rumah makan 

tersebut, serta tersedia paket hemat dan paket jumbo. Berdasarkan hasil survey 

awal yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2015, sebanyak 10 orang yang telah 

mengunjungi tempat tersebut dapat diketahui bahwa sebagian pelanggan merasa 

tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada rumah makan 

tersebut.  

       Hal ini mengenai penyaji yang kurang ramah, meja terlihat kotor, tempat 

berdebu, di area wastafel kurang bersih, waktu tunggu yang lama dalam 

penyajian, kurangnya fasilitas seperti kipas, serta di mushola terdapat kotak 

makanan, dan berbagai hal yang lain. Serta pelanggan terkadang tidak puas 

dengan produk yang diberikan oleh Rumah Makan Ayam Roker dikarenakan 

sayur terlihat kurang segar, nasi terkadang ditemukan batu kecil-kecil dan kulit 

padi, dan berbagai hal yang lain. Untuk lebih jelasnya mengenai survei awal dapat 

dilihat pada lampiran 1.  

       Dari latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas 
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Layanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan” (Studi Pada 

Pelanggan Ayam Roker Sulfat Malang). 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

akan dikaji pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

       Pengusaha penting untuk mengetahui puas atau tidaknya pelanggan yang 

telah mengunjungi Rumah Makan Ayam Roker. Seberapa besar persepsi kualitas 

layanan dan kualitas produk yang dapat menciptakan rasa puas atau tidak oleh 

pelanggan Rumah Makan Ayam Roker. Menguji kualitas layanan dan kualitas 

produk yang berpengaruh atau tidak terhadap kepuasan pelanggan.  

       Dari rumusan masalah tersebut dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepuasan pelanggan pada Rumah Makan Ayam Roker? 

2. Bagaimana persepsi pelanggan tentang kualitas layanan Rumah Makan 

Ayam Roker? 

3. Bagaimana kualitas produk yang diberikan kepada pelanggan Rumah 

Makan Ayam Roker? 

4. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

Rumah Makan Ayam Roker? 

5. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Rumah 

Makan Ayam Roker? 
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C. Tujuan Penelitian  

       Berdasarkan rumusan masalah diatas, dengan demikian dapat dirumuskan 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan persepsi kepuasan pelanggan Rumah Makan 

Ayam Roker. 

2. Untuk mendeskripsikan persepsi pelanggan tentang kualitas layanan 

Rumah Makan Ayam Roker. 

3. Untuk mendeskripsikan kualitas produk  yang diberikan kepada pelanggan 

Rumah Makan Ayam Roker. 

4. Untuk menguji pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan 

Rumah Makan Ayam Roker. 

5. Untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan 

Rumah Makan Ayam Roker. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara : 

1. Teoritis 

       Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi atau 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang pemasaran khususnya 

kualitas layanan, kualitas produk dan kepuasan pelanggan.  

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang berniat untuk melanjutkan penelitian ini. Dan 
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diharapkan dapat membantu pihak lain dalam menyajikan informasi dalam 

penelitian serupa. Serta memberikan informasi bagi perusahaan dalam 

menentukan kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu kualitas 

layanan dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan serta dapat dijadikan 

pertimbangan di masa yang akan datang. 




