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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sangat pesat terutama di 

sektor usaha kuliner. Perkembangan usaha kuliner saat ini banyak bermunculan 

seperti rumah makan dengan sajian ayam goreng.  Peningkatan jumlah rumah makan 

mengakibatkan terjadinya persaingan yang semakin ketat di antara usaha sejenis. 

Kondisi tersebut membuat alternatif pilihan pelanggan menjadi lebih beragam dalam 

pemenuhan kebutuhan dirinya, sehingga pengelola usaha kuliner dituntut untuk 

mengikuti trend yang diinginkan para pelanggan secara terus-menerus. 

Kualitas pelayanan merupakan upaya dari pengelola usaha dalam memberikan 

layanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pelanggan dapat menilai 

kualitas pelayanan rumah makan untuk menentukan baik dan buruknya usaha 

tersebut. Pelayanan merupakan aspek penting dalam melakukan sebuah bisnis. 

Kualitas pelayanan juga memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan, oleh 

karena itu dalam rangka memberikan pelayanan harus dilakukan sesuai dengan fungsi 

pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan pelanggan 

terhadap produk usaha kuliner. Pengelola dalam usahanya, untuk memaksimalkan 

kepuasan pelanggan harus memberikan pelayanan yang terbaik, hidangan menu yang 

lezat, unik dan berbeda dari lainnya serta letak lokasi usaha mudah dijangkau 

pelanggan seperti usaha yang dilakukan oleh Rumah Makan Ayam Goreng Kartini di 

Bojonegoro
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Rumah Makan Ayam Goreng Kartini merupakan salah satu kuliner andalan di 

daerah Bojonegoro serta menjadi tujuan utama para konsumen dalam membeli 

hidangan makanan keluarga. Rumah Makan Ayam Goreng Kartini milik Pak Salim 

memiliki nilai tambah dibandingkan dengan usaha lainnya seperti hidangan menu 

makan memiliki tekstur empuk, sambal terasinya khas, ditunjang oleh pelayanan 

yang ramah dan mendukung serta letak lokasi sangat strategis.  

Penulis melakukan penelitian di Rumah Makan Ayam Goreng Kartini karena 

rumah makan tersebut sudah berdiri sejak lama dan hingga kini mampu bersaing 

dengan usaha sejenis lainnya yang berada di wilayah Bojonegoro. Berdasarkan 

penjelasan tersebut diperoleh pentingnya melakukan penelitian “ Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan Rumah Makan Ayam Goreng 

Kartini di Bojonegoro” agar pengelola usaha bisa mengetahui variabel-variabel 

kualitas pelayanan manakah yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan di 

Rumah Makan Ayam Goreng Kartini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumusan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana karakteristik pelanggan Rumah Makan Ayam Goreng Kartini di 

Bojonegoro? 

2. Apakah terdapat pengaruh faktor berwujud atau tangible, kehandalan atau 

reliability, ketanggapan atau responsivene), jaminan dan kepastian atau 

assurance, empati atau emphat) terhadap tingkat kepuasan pelanggan di Rumah 

Makan Ayam Kartini di Bojonegoro? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui karakteristik pelanggan Rumah Makan Ayam Goreng 

Kartini di Bojonegoro. 

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor berwujud atau tangible, kehandalan atau 

reliability, ketanggapan atau responsiveness, jaminan dan kepastian atau 

assurance, empati atau emphaty terhadap tingkat kepuasan pelanggan di Rumah 

Makan Ayam Kartini di Bojonegoro. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pemerintah.  

Sebagai acuan kebijakan dalam membangun kuliner ayam goreng di wilayah 

pemerintah tersebut.  

2. Bagi Pemilik Rumah Makan.  

Memperoleh informasi mengenai kepuasan pelanggannya sehingga bisa 

dijadikan evaluasi terhadap usahanya. 

3. Bagi Pelanggan. 

Dapat memperoleh informasi dan wawasan untuk dijadikan sebagai 

pertimbangan mengenai kuliner Ayam goreng 

4. Bagi Peneliti Lain.  

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian yang 

sejenis dalam penelitian kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 
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1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan  Istilah 

1. Kualitas pelayanan sebagai ukuran persepsi seorang pelanggan terhadap 

penilaian layanan yang diberikan oleh Rumah Makan Ayam Goreng Kartini. 

Kualitas pelayanan terdiri dari 5 variabel yaitu: berwujud atau tangible, 

kehandalan atau reliability, ketanggapan atau responsiveness, jaminan dan 

kepastian atau assurance, empati atau emphaty. 

2. Kepuasan pelanggan adalah perasaan pelanggan setelah menggunakan produk 

yang ditawarkan oleh Rumah Makan Ayam Goreng Kartini dan berhubungan 

dengan proses pemenuhan kebutuhan dirinya. 

3. Rumah Makan Ayam Goreng Kartini adalah usaha kuliner yang menyediakan 

aneka hidangan lalapan terletak di Jalan Dr.Cipto No.176 dan Jalan WR. 

Supratman No.28 Bojonegoro. 

4. Responden adalah pelanggan yang berusia diatas 15 tahun dan sudah pernah 

melakukan pembelian lebih dari 2 kali. 

5. Berwujud (tangible) yang mempengaruhi terhadap tingkat kepuasan pelanggan 

di Rumah Makan Ayam Kartini meliputi: bangunan Rumah Makan Ayam 

Goreng Kartini (tempat makan pengunjung, cuci tangan dan toilet) bersih dan 

nyaman, tempat area parkir luas, bersih dan luas, menu yang disajikan beraneka 

ragam dan karyawan berpenampilan menarik, bersih dan rapi. 

6. Kehandalan (reliability) yang mempengaruhi terhadap tingkat kepuasan 

pelanggan di Rumah Makan Ayam Kartini meliputi: kehandalan karyawan 

dalam memberikan pelayanan dan informasi menu makanan dan minuman, 
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ketepatan dan kecepatan dalam menyajikan  makanan dan minuman yang 

dipesan konsumen, keakuratan perhitungan administrasi oleh kasir. 

7. Ketanggapan (responsiveness) yang mempengaruhi terhadap tingkat kepuasan 

pelanggan di Rumah Makan Ayam Kartini meliputi: kecepatan penyajian 

makanan dan minuman, ketanggapan karyawan dalam membersihkan tempat 

yang akan ditempati pelanggan, karyawan tidak membiarkan pelanggan berdiri 

saat tempat penuh, kesigapan karyawan menyelesaikani keluhan pelanggan. 

8. Jaminan dan kepastian (assurance) yang mempengaruhi terhadap tingkat 

kepuasan pelanggan di Rumah Makan Ayam Kartini meliputi: kemampuan 

karyawan dalam komunikasi dengan baik kepada konsumen, karyawan selalu 

bersikap jujur saat pelanggan bertanya, karyawan menjamin kualitas, kehalalan, 

kebersihan makanan dan minuman yang disajikan, karyawan menjamin 

keamanan dan kenyamanan pelanggan. 

9. Empati (empathy) yang mempengaruhi terhadap tingkat kepuasan pelanggan di 

Rumah Makan Ayam Kartini meliputi: keramahan karyawan melayani 

pelanggan, karyawan memahami yang dibutuhkan pelanggan, karyawan 

memberikan pelayanan yang sama tanpa memandang status sosial, perhatian 

dan kesungguhan karyawan dalam merespon permintaan pelanggan. 

1.5.2 Pengukuran Variabel  

1. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi fokus di dalan suatu 

penelitian. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu variabel 

terikat dan variabel bebas.  Variabel terikat (Y) adalah kepuasan pelanggan 

sedangkan variabel bebas terdiri dari: (X1) berwujud atau tangible, (X2) 
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kehandalan atau reliability, (X3) ketanggapan atau responsiveness, (X4) jaminan 

dan kepastian atau assurance, (X5) empati atau emphaty. Variabel diambil 

berdasarkan data kuesioner dengan skala likert.   

 

 

 




