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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kepuasan pelanggan merupakan hal penting yang harus dijaga oleh para 

pelaku usaha untuk tetap menjaga kesetiaan terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan. Kepuasan menurut Kotler (2007:138) adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau 

kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya.  

Konsep kepuasan pelanggan memiliki dua elemen yang mempengaruhi, 

yaitu harapan dan kinerja. Kinerja adalah persepsi konsumen terhadap apa yang 

akan diterima setelah mengkonsumsi produk. Harapan adalah perkiraan 

konsumen tentang apa yang perkiraan konsumen tentang apayang akan diterima 

apabila diamengkonsumsi produk, sehingga dapat diartikan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan perbedaan antara yang diharapkan pelanggan (nilai 

harapan) dengan situasi yang diberikan oleh suatu usaha dalam pemenuhan 

harapan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan dalam mengkonsumsi makanan atau minuman tidak 

terlepas dari jenis strategi iklan yang digunakan dan kualitas produk yang 

ditawarkan oleh suatu usaha itu sendiri. Hal ini dapat berdampak pada 

perkembangan dunia bisnis dewasa ini yang semakin kreatif dan inovatif. Sebagai 

salah satu bisnis usaha yang mengalami peningkatan cukup pesat dan 

mencerminkan gaya hidup modern adalah usaha dalam bidang penyajian makanan 

dan minuman seperti franchise  makanan, coffe shop, restoran, dan lain 

sebagainya.  
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Tidak terlepas dari sejarah perkembangan budaya makan diluar rumah dan makin 

maraknya mobilitas manusia melakukan aktifitasnya diluar rumah. Para 

pengusaha bidang kuliner saat ini juga banyak yang ingin mendapat keuntungan 

dengan memunculkan kreasinya di bidang kuliner dengan cara membuka bisnis 

waralaba atau lebih dikenal dengan sebutan franchise.  

Waralaba merupakan suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada 

pelanggan akhir, sang pemilik merek memberikan hak nya kepada individu atau 

perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan nama, merek, sistem, prosedur, 

manajemen, dan cara-cara yang sudah ditentukan sebelumnya dalam jangka 

waktu dan meliputi area tertentun (Asosiasi Franchise Indonesia). Waralaba 

merupakan salah satu bisnis yang cukup menguntungkan dewasa ini, baik 

waralaba skala kecil, waralaba skala menengah maupun waralaba skala besar. 

Serta bisnis waralaba ini merupakan salah satu bisnis yang memiliki kontribusi 

yang cukup besar dalam perkembangan perekonomian negara.  

Sejak tahun 2 Januari 2018 sampai dengan 22 Februari 2018 terdapat 

sebanyak 23 permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Sehingga 

hal tersebut tidak hanya mengindikasikan pertumbuhan waralaha/franchise 

namun juga mengindikasikan aspek kepatuhan berusaha tinggi (compliance) dari 

pelaku usaha waralaba. Waralaba di Indonesia terus tumbuh dan berkembang. 

Salah satu yang melatar belkangi pertumbuhan ini adalah paket ekonomi yang 

digulirkan pemerintah dalam memberikan insentif kemudahan dalam 

berwirausaha. Hingga saat ini, waralaba yang sudah mengantongi izin STPW dari 

tahun 2012-2017 berjumlah 129 dengan jenisusaha dominan adalah sector 

makanan dan minuman berkonsep kafe dan resto (diiakses pada tanggal 10 
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februari 2018 https://www.liputan6.com/bisnis/read/3591606/bisnis-franchise-

yang-menggiurkan-generasi-milenial-apa-saja) 

Pernyataan tersebut membuat para pelanggan dihadapkan dengan berbagai 

alternative dalam memlilih berbagai macam kuliner yang sesuai dengan minat 

dan kebutuhannya. Sehingga, pelanggan memiliki prospek yang lebih besar untuk 

memberikan keuntungan kepada suatu usaha. Biaya yang dikeluarkan suatu usaha 

dalam menjaga dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, jauh lebih kecil 

dibanding mencari pelanggan baru yang tentunya jika sebuah usaha lama 

memiliki banyak konsumen lama, maka suatu usaha tersebut akan mendapatkan 

keuntungan karena adanya efisiensi. Konsumen lama, atau yang biasa 

dikategorikan sudah menjadi pelanggan, tentunya tidak akan banyak lagi tuntutan. 

Pelaku bisnis cukup menjaga dan mempertahankan mereka, serta akan berusaha 

membela usaha tersebut, bahkan mereferensikannya kepada teman-teman, 

keluarga, maupun lingkungannya. (www.Kompasiana.com, diakses pada 10 

februari 2018) 

Fenomenanya, banyaknya bermunculan bisnis franchise makanan dan 

minuman yang banyak kita jumpai di sepanjang jalan perkotaan atau di mall-mall 

misalnya, Kebab Baba Rafi, Kebab Kayana, Pisang Bugil, Ling-Ling, Khimchi 

Story, Teh Racik, ice cream BVGIL, dan masih banyak lagi. Para pelaku bisnis 

berlomba-lomba menarik konsumen dengan memaparkan pesan iklan yang 

menarik dan mudah diingat, tentunya hal itu juga mempengaruhi para pelanggan 

untuk tetap setia pada produk pilihannya.  

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3591606/bisnis-franchise-yang-menggiurkan-generasi-milenial-apa-saja
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3591606/bisnis-franchise-yang-menggiurkan-generasi-milenial-apa-saja
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Pelanggan adalah aset terpenting yang keberadaannya harus 

dipertahankan oleh para pelaku bisnis, mereka sudah merasakan manfaat dan nilai 

suatu produk atau jasa yang mereka konsumsi. Tentunya kualitas produk juga 

menjadi sangat penting untuk dipertahankan, karena pelanggan dengan mudah 

saja kecewa jika kualitas produk yang diberikan tidak sesuai dengan yang mereka 

harapkan. 

Begitu juga dengan bisnis waralaba Kebab Nasi Goreng Sutlan, yakni 

suatu bisnis kuliner yang berupaya menciptakan produk pertama dan berbeda dari 

kebab kebanyakan sehingga diangkatlah sebuah pesan iklan “Pertama dan satu-

satunya di Indonesia” yang tertera pada banner Kebab Nasi Goreng Sultan. 

Dengan demikian Kebab Nasi Goreng Sultan berupaya menarik perhatian 

pelanggannya dengan pesan iklan yang memiliki kesan produk kebab tersebut 

beda dari produk kebab lain.  

Selain pesan iklan yang menarik franchise Kebab Nasi Goreng Sultan 

menciptakan inovasi baru yakni kebab dengan isian nasi goreng. Bapak Hengky 

Suryo Sumarno.S.H. selaku pemilik resmi hak cipta kepemilikan nama franchise 

Kebab Nasi Goreng Sultan menciptakan ide kreatif berupa kebab dengan isi 

sayuran segar seperti tomat, mentimun, bawang bombay, serta lettuce. Namun 

perbedaannya disini tortilla akan diisi dengan nasi goreng dan toping yang 

berbeda. Ide ini pertama muncul karena pemilik melihat peluang pasar bahwa 

masyarakat Indonesia tidak bisa terlepas dengan yang namanya nasi. Faktanya, 

nasi sudah menjadi makanan pokok sehari-hari untuk semua masyarakat dan 

tentunya menu nasi goreng sudah tidak asing lagi terdengar di masyarakat. 
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Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti tertarik melakukan pra 

riset terlebih dahulu tentang iklan dan kualitas produk Kebab Nasi Goreng Sultan 

Malang kepada 13 responden Kebab Nasi Goreng Malang pada  salah satu outlet 

yang berlokasi Swalayan Persada MT. Haryono Dinoyo Malang yang akan 

diwawancarai. Hasil dari wawancara, 10 pelanggan menyatakan bahwa pesan 

iklan yang ditampilkan Kebab Nasi Goreng Sultan menarik karena design dan 

kejelasan pesan yang disampaikan. Sedangkan 8 dari 13 pelanggan Kebab Nasi 

Goreng Sultan yang diwawancarai tentang kualitas produk kebab mereka 

menyatakan bahwa produk kebab nasi goreng merupakan kebab yang unik, 

berbeda, ketika di makan memberikan sensasi tersendiri, packaging yang simpel 

dan praktis sehingga memudahkan untuk memakannya.  

Dari segi kualitas bahan, mereka menyatakan bahwa topng Kebab Nasi 

Goreng Sultan memiliki cita rasa yang berbeda, khususnya toping beef yang 

berbeda dari kebab pada umumnya. Dari pra riset tersebut 3 pelanggan 

menyatakan bahwa isian nasi goreng pada kebab kurang banyak sehingga tidak 

memberikan kepuasan mengkonsumsinya karena terkesan seperti mengkonsumsi 

snack saja, serta 2 pelanggan mengatakan bahwa rasa pada salah satu varian rasa 

yakni, kebab toping chicken rasanya kurang enak dan terkesan seperti memakan 

kunyit dan tidak ada rasa chickhen sama sekali (Pra riset,  11-21 November 2017, 

lampiran 1). 

Hasil pra riset hanya menunjukkan bahwa variabel iklan dan kualitas 

produk dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Beberapa peneliti sebelumnya, 

pernah melakukan penelitian variabel iklan terhadap kepuasan pelanggan seperti 

yang dilakukan oleh Muhamad Rifa’i (2017), menyatakan bahwa iklan 
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berpengaruh positif  terhadap kepuasan pelanggan. Menurut Hanna Ofela (2016) 

harga, kualitas produk dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan.  

Didukung dengan penelitian dari Marchelino Sundalangi, et al (2014) 

yang menyatakan bahwa iklan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 

Selain itu hasil penelitian dari Rini Armin (2016) juga menyatakan bahwa secara 

simultan kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Bader M.A Almohammed 

(2017) menyatakan bahwa food quality significant positive impact on customer 

satisfaction. Beberapa peneliti menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan, namun pada hasil pra riset yang dilakukan 

oleh peneliti pada tanggal 11-21 November 2017, lima pelanggan menyatakan 

bahwa ada salah satu varian rasa dari Kebab Nasi Goreng Sultan yang tidak sesuai 

dengan harapan merek. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan beberapa penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Iklan, dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan (studi 

pada pelanggan franchise Kebab Nasi Goreng Sultan Malang”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah iklan dan kualitas produk secara simultan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan Kebab Nasi Goreng Sultan Malang? 
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2. Apakah iklan dan kualitas produk secara parsial berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan Kebab Nasi Goreng Sultan Malang? 

3. Variabel manakah yang memberikan kontribusi terbesar iklan atau kualitas 

produk terhadap kepuasan pelanggan Kebab Nasi Goreng Sultan Malang? 

 

 

C. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi, maka batasan pada penelitian ini 

berfokus pada : 

1. Obyek penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup wilayah, yaitu pada Kota 

Malang. 

2. Pembahasan penelitian ini hanya sebatas iklan, kualitas produk dan kepuasan 

pelanggan. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh iklan dan kualitas produk secara 

simultan terhadap kepuasan pelanggan Kebab Nasi Goreng Sultan Malang 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh iklan dan kualitas produk secara 

parsial terhadap kepuasan pelanggan Kebab Nasi Goreng Sultan Malang 

3. Untuk mengatahui dan menganalisis variabel iklan atau kualitas produk yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap kepuasan pelanggan Kebab Nasi 

Goreng Sultan Malang 
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E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat dari penelitian ini, supaya dapat dijadikan pertimbangan lebih baik

lagi bagi pemilik bisnis franchise Kebab Nasi Goreng Malang dalam

menentukan strategi iklan dan memberikan kualitas produk, kepada pelanggan

sehingga mampu menciptakan kepuasan pelanggan

2. Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi

penelitian selanjutnya mengenai bisnis franchise khususnya pengaruh iklan,

dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan


