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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dunia bisnis semakin berkembang diberbagai macam sektor. Pemasaran 

dibutuhkan untuk perkembangan usaha.. Keberhasilan produsen dalam usaha 

tergantung dari suatu produk dan jasa yang .dihasilkan dan ditawarkan ke masyarakat 

luas. Faktor-faktor tersebut berasal dari bagaimana pemahaman konsumen mengenai 

produk atau jasa yang telah ditawarkan, pembelian di masa lalu sebagai pengalaman 

para konsumen, pengaruh dari mulut ke mulut atau rekomendasi dari orang-orang 

sekitar, serta kualitas yang telah dirasakan oleh konsumen dari perusahaan dapat 

berpengaruh kepada keberhasilan suatu perusahaan dalam kegiatan pemasarannya. 

 Usaha bisnis kuliner di Indonesia sekarang ini sedang banyak bermunculnya 

berbagai macam usaha di bidang makanan. Beraneka ragam bisnis kuliner kini 

menjanjikan bagi para produsen untuk membuat inovasi akan bisnis di bidang 

kuliner. Perkotaan besar maupun kecil sekarang. ini bisnis kuliner mulai bersaing. 

Hal ini menjadi peluang bagi para pengusaha yang bergerak di bidang kuliner. 

Banyaknya perilaku konsumtif yang dilakukan masyarakat diperkotaan tidak hanya 

karena kebutuhan saja, melainkan juga keinginan akan fungsi suatu produk serta 

untuk gaya hidup. 

 Kualitas pelayanan merupakan suatu usaha melayani bagi dunia kuliner 

dimana dibuat untuk kepuasan dari perilaku konsumen. Pelanggan dapat menilai 

kualitas pelayanan rumah makan untuk menentukan baik dan buruknya suatu usaha 
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tersebut. Pelayan merupakan aspek penting dalam melakukan sebuah bisnis. Kualitas 

pelayanan juga memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan, oleh karena itu 

untuk memberikan pelayanan harus dilakukan sesuai dengan fungsi pelayanan. 

Kualitas pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan pelanggan terhadap suatu 

produk usaha kuliner.  

Dunia perindustrian makanan, mie merupakan makanan yang cukup digemari 

oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah bisnis kuliner banyak 

menggunakan mie sebagai salah satu menu yang disajikan. Dapoer Mie Galau 

merupakan salah satu kuliner di Malang yang menjadi salah satu tujuan utama bagi 

para konsumen dalam membeli hidangan makanan berbahan dasar mie dengan cita 

rasa pedas. Dapoer Mie Galau memiliki nilai tambah dibandingkan dengan usaha 

lainnya seperti hidangan menu mienya beraneka ragam varian warna (kuning, hijau, 

merah muda, hitam, dan ungu), cita rasa pedas dan kuah yang khas, bentuk bangunan 

dan penataan lokasi yang menarik, ditunjang oleh pelayanan yang ramah.  

 Penelitian ini dilakukan di Dapoer Mie Galau, Kota Malang karena rumah 

makan tersebut sudah berdiri sejak 2011 dan hingga kini mampu bersaing dengan 

usaha sejenis lainnya yang berada di wilayah Malang. Berdasarkan penjelasan 

tersebut diperoleh pentingnya melakukan penelitian “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan Dapoer Mie Galau, Kota Malang” agar 

pengelola usaha bisa mengetahui variabel-variabel kualitas pelayanan manakah yang 

dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan di Dapoer Mie Galau, Kota Malang.
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Tabel 1.1 Karakteristik Anekka Produk Mie Pedas di Malang 

NO 

PRODUK 

MIE  

DI 

MALANG 

KARAKTERISTIK 

TINGKAT KEPEDASAN HARGA TEMPAT PELAYANAN 

1 MS Mie Angel (tanpa cabe) 

Mie Setan (Level 1-5) 

Mie Iblis (S,M,L) 

Rp.12.000 Nyaman, 

Luas, 

Bersih,  

Kurang Memuaskan karena pelayanan sedikit lamban, dikarenakan jumlah 

pegawai yang kurang memadai terutama dibagian kasir, penampilan 

karyawan kurang menarik dan kurang rapi 

2 MJ Normal (tanpa cabe) 

Nggreges (1-10 cabe) 

Demam (11-20 cabe) 

Menggigil (21-30 cabe) 

Step (31-40 cabe)  

Rp.10.000 

s/d   

Rp. 13.000 

Kurang 

nyaman , 

Tempat 

luas 

Pelayanannya cukup cepat dan cekatan, penampilan karyawannya 

menarik, karyawan kurang ramah 

3 MSK  Mie Setan (Level 1 – 5) 

Mie Iblis (S, M, L) 

Mie Angel (Tanpa Cabai) 

Rp.8.000 

s/d Rp. 

9.000 

Nyaman, 

Tempat 

gelap, 

kapasitas 

tempat 

kurang 

memadai 

Pelayanan kurang memuaskan karena penyajian yang lamban, jumlah 

karyawan kurang memadai dengan jumlah pengunjung yang sangat 

banyak, penampilan karyawan kurang menarik, desain interior menarik 

namun kurang pencahayaan 

4 MNN Sepeda (1 – 10 cabe) 

Becak (11 – 20 cabe) 

Gerobak (21 – 30 cabe) 

Rp.9.000 

s/d 

Rp.11.000 

Tempat 

nyaman, 

dan sejuk 

Pelayanan cepat, penampilan karyawan menarik, desain interior menarik, 

karyawan kurang mampu menjawab dari pertanyaan pelanggan 

5 Mie  

Galau 

Pedas (¼ - 1 Sdt) 

Ekstra (2 – 3 Sdt) 

Ekstrem (4 Sdt) 

Ekstrem by request  

(5–10 Sdt) 

Rp. 13.000 Tempat 

nyaman, 

dan sejuk, 

bersih 

Pelayanan cepat, penampilan karyawan menarik, karyawannya ramah 

dalam memberikan pelayanan, desain interior menarik, karyawan cepat 

dalam menanggapi keluhan pelanggan  

 Sumber Data: Data Primer Diolah, 2018
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Tabel karakteristik aneka produk mie pedas dapat kita simpulkan bahwa walau 

menjual jenis makanan yang sama yakni mie dengan rasa yang pedas dalam 

penyajiannya berbeda-beda, dapat ditinjau dari tingkat kepedasannya dalam segi 

harga pun bermacam – macam dari setiap kedai yang ada. Begitu juga dari segi 

tempat pun berpengaruh terhadap kualitas pelayanan serta minat konsumen untuk 

datang ke kedai tersebut. Mie Galau merupakan produk mie pedas dii Malang yang 

berdiri sejak 2011 yang pada pelayanannya cukup baik dari pada produk mie pedas 

lainnya. 

1.2 Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka disusun permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan (bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, 

jaminan, empati) secara simultan terhadap kepuasan pelanggan Dapoer Mie 

Galau? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan (bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, 

jaminan, empati) secara parsial terhadap kepuasan pelanggan Dapoer Mie Galau? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah pada latar belakang, maka tujuan penelitian 

adalah untuk:  
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1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan (bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, 

jaminan, empati) secara simultan (bersama-sama) terhadap kepuasan pelanggan 

Dapoer Mie Galau. 

2. Untuk mengetahui kualitas pelayanan (bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, 

jaminan, empati) secara parsial terhadap kepuasan pelanggan Dapoer Mie Galau. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pemilik rumah makan Dapoer Mie Galau dapat dijadikan informasi 

mengenai kepuasan pelanggannya sehingga bisa digunakan untuk evaluasi 

terhadap usahanya. 

2. Bagi pelanggan  untuk memperoleh informasi dan wawasan untuk dijadikan 

sebagai pertimbangan mengenai kuliner makanan mie pedas. 

3. Bagi peneliti lain, dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian 

sejenis tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan.  

1.4 Batasan Istilah  

Istilah dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Kualitas pelayanan sebagai ukuran persepsi seseorang pelanggan terhadap 

penilaian layanan yang diberikan oleh Dapoer Mie Galau, Kota Malang. 

Kualitas pelayanan terdiri dari 5 variabel: yaitu bukti fisik (tangible), 

kehandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), 

dan empati (emphaty). 



6 
 

6 
 

2. Kepuasan pelanggan adalah perasaan pelanggan setelah menggunakan produk 

yang ditawarkan oleh Dapoer Mie Galau dan berhubungan dengan proses 

pemenuhan kebutuhan dirinya. 

3. Rumah makan Dapoer Mie Galau adalah usaha kuliner makanan yang 

menyediakan aneka hidangan mie pedas dengan varian aneka macam warna 

yang terletak di Jalan Selorejo No. 83, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, 

Jawa Timur 65143. 

4. Bukti Fisik (tangible) yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan di 

Dapoer Mie Galau meliputi: bangunan Dapoer Mie Galau (tempat makan 

pengunjung, cuci tangan, toilet) bersih dan nyaman, tempat area parkir luas, 

bersih dan luas, menu yang disajikan beraneka ragam dan karyawan 

berpenampilan menarik, bersih, dan rapi. 

5. Kehandalan (reliability) yang mempengaruhi terhadap tingkat kepuasan 

pelanggan Dapoer Mie Galau meliputi: kehandalan karyawan dalam 

memberikan pelayanan dan informasi menu makanna dan minuman, ketepatan 

dan kecepatan dalam menyajikan makanan dan minuman yang dipesan 

konsumen, keakuratan perhitungan administrasi oleh kasir. 

6. Ketanggapan (responsiveness) yang mempengaruhi terhadap tingkat kepuasan 

pelanggan di Dapoer Mie Galau meliputi: kecepatan penyajian makanan dan 

minuman, ketanggapan karyawan dalam membersihkan tempat yang akan 

ditempati pelanggan, karyawan tidak membiarkan pelanggan berdiri saat tempat 

penuh, kesiagapan karyawan menyelesaikan keluhan pelanggan. 
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7. Jaminan (assurance) yang mempengaruhi terhadap tingkat kepuasan pelanggan

di Dapoer Mie Galau meliputi: kemampuan karyawan dalam komunikasi 

dengan baik kepada konsumen, karyawan selalu bersikap jujur ketika pelanggan

bertanya, karyawan menjamin kehalalan, kualitas, kebersihan makanan dan

minuman yang disajikan, karyawan menjamin keamanan dan kenyamanan

pelanggan.

8. Empati (emphaty) yang mempengaruhi terhadap tingkat kepusan pelanggan di 

Dapoer Mie Galau meliputi: karyawan memahami yang dibutuhkan pelanggan,

keramahan karyawan melayani pelanggan, karyawan memberikan pelayanan

yang sama tanpa memandang status sosial, perhatian dan kesungguhan

karyawan dalam merespon permintaan pelanggan.


