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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bisnis bakery bukanlah bisnis baru lagi di dunia perbisnisan, namun sampai 

saat ini masih memperlihatkan prospek yang cukup bagus. Bisnis bakery juga 

memberikan banyak keuntungan. Terlihat saat ini sangat banyak usaha bakery 

dimana - mana dengan berbagai macam nama produk dan jenis produk yang 

dijual. Perbedaan dari usaha tersebut hanyalah kualitas dari masing - masing 

produk yang di jual. 

Usaha bakery jaman sekarang juga sudah semakin berkembang, karena tidak 

hanya berjualan di toko saja, tetapi juga suatu usaha bakery sudah mempunyai 

kendaraan untuk menjual produknya seperti sepeda dan mobil yang bisa 

menjangkau pembeli secara langsung dan lebih memudahkan pembeli. Adanya 

kendaraan untuk menjual produk bakery tersebut,  secara tidak langsung akan 

memberikan keuntungan yang lebih pada usaha bakery itu. Peluang usaha ini 

merupakan peluang usaha yang bagus untuk orang - orang yang memiliki jiwa 

usaha, ketekunan, kesabaran, strategi bisnis, dan kreatifitas.  

Peralihan konsumsi masyarakat dan gaya hidup terhadap makanan siap saji, 

membuat roti menjadi salah satu pilihan bisnis yang berpeluang besar 

berkembang. Ada berbagai macam toko roti mulai dari dengan produksi skala 

besar hingga usaha kecil menengah (UKM) yang menawarkan berbagai macam 

roti, berbagai macam bentuk, rasa, dan harga yang bersaing secara kompetitif.  
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Tabel 1.1 Konsumsi Roti Per Kapita di Jawa Timur 

Tahun Jumlah konsumsi roti / potong / kapita 

2014 18,84 

2016 48,72 

2017 53,28 

Sumber : BPS Jawa Timur, 2018 

 Menurut tabel 1.1 nilai konsumsi roti per kapita oleh masyarakat Jawa 

Timur menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Pertumbuhan ini seiring 

dengan zaman teknologi yang semakin canggih, segalanya dapat diperoleh secara 

instan melalui media online. 

 Pertumbuhan yang semakin besar setiap tahunnya memberikan peluang 

bagi pelaku bisnis bakery, namun disisi lain banyaknya pesaing usaha sejenis 

memaksa pelaku bisnis untuk lebih kreatif mengembangkan usahanya. Suatu 

bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan 

menumbuhkan konsumen. Konsumen merupakan bagian alasan produsen 

membangun perusahaan dan mempekerjakan karyawan. Ada berbagai cara / 

strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usahanya sehingga menarik 

konsumen menjadi loyal terhadap produk yang dihasilkan. Salah satunya adalah 

membuat konsumen puas terhadap produk yang dihasilkan.  

Kepuasan konsumen merupakan perasaan senang atau kecewa terhadap 

suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan terhadap konsumen sehingga 

dapat membentuk loyalitas konsumen terhadap suatu produk tersebut. Keberadaan 

konsumen sangat mempengaruhi berlangsungnya sebuah perusahaan sehingga 

kepuasan konsumen harus di utamakan. UMM Bakery belum menyeluruh dikenal 

oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Oleh karena itu, dirasa 

perlu dilakukan penelitian tentang Analisis Kepuasan Konsumen terhadap UMM 

Bakery di Universitas Muhammadiyah Malang, agar mengetahui dimana letak 
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ketidakpuasan konsumen terhadap UMM Bakery sehingga dapat memperbaiki 

untuk kemajuan UMM Bakery. 

 Penelitian ini dilakukan karena belum pernah ada yang melakukan 

penelitian tentang kepuasan konsumen di UMM Bakery, sehingga belum 

diketahui seberapa tingkat kepuasan konsumen terhadap produk UMM Bakery. 

Hal tersebut perlu dikaji, mengingat pentingnya penelitian terkait kepuasaan 

konsumen terhadap produk UMM Bakery yang pada dasarnya telah berdiri cukup 

lama. Kepuasan konsumen diharapkan mendorong peningkatan penjualan. 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :  

1. Bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap UMM Bakery ? 

2. Bagaimana pengaruh produk, harga, pelayanan, dan promosi terhadap 

kepuasan konsumen UMM Bakery? 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen UMM Bakery. 

2. Mengetahui pengaruh produk, harga, pelayanan dan promosi UMM Bakery 

terhadap kepuasan konsumen. 
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1.2.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan yaitu : 

1. Bagi UMM Bakery, penelitian ini dapat membantu peningkatan penjualan 

produk UMM Bakery serta dapat memasarkan produk sesuai dengan 

kepuasan konsumen. 

2. Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat digunakan untuk referensi dan 

informasi untuk memulai berbisnis roti apa yang seharusnya diciptakan 

sesuai kepuasan konsumen roti terhadap UMM Bakery. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan 

pengetahuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 

4. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengaplikasikan pengetahuan 

penulis selama perkuliahan dan menghadapi masalah yang sedang terjadi. 

1.3 Batasan Istilah 

Berdasarkan penjelasan diatas maka istilah - istilah tersebut diberi batasan 

agar pembaca tidak meluas dalam memahami penelitian ini : 

1. Konsumen merupakan setiap orang yang membeli serta mengkonsumsi 

produk UMM Bakery minimal dua kali.  

2. Kepuasan konsumen merupakan perasaan seseorang yang muncul setelah 

membeli dan mengkonsumsi roti UMM Bakery kemudian adanya 

perbandingan kinerja atau hasil produk sesuai dengan harapan atau tidak.  

3. Roti adalah makanan siap saji dengan bahan utama terbuat dari tepung yang 

difermentasikan menggunakan ragi.   

4. Produk adalah roti yang dihasilkan oleh UMM Bakery. 
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5. Bauran pemasaran adalah kumpulan dari atribut penelitian yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengetahui pengaruh kepuasan konsumen terhadap 

UMM Bakery. 

6. Pelayanan adalah aktivitas pramuniaga di UMM Bakery dalam rangka 

memenuhi kebutuhan konsumen selama melakukan pembelian.  

7. Harga adalah suatu persepsi konsumen terhadap harga yang diberikan oleh 

UMM Bakery terhadap produknya. 

1.4 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis kelamin merupakan perbedaan fisik, bentuk dan sifat yang dimliki 

dengan peran masing-masing (Laki-laki/Perempuan). 

2. Umur merupakan usia responden saat menjadi responden penelitian 

(Tahun). 

3. Tempat tinggal merupakan tempat tinggal responden saat menjadi 

responden penelitian (rumah sendiri, rumah kos, rumah orang tua, rumah 

saudara). 

4. Pendidikan merupakan jenjang pendidikian formal yang pernah ditempuh 

atau dijalani oleh responden (SD, SMP, SMA, Diploma, Sarjana). 

5. Pendapatan merupakan jumlah uang responden yang diterima dari hasil 

bekerja selama satu bulan atau uang saku selama satu bulan (Rp). 

6. Pekerjaan merupakan mata pencaharian responden guna mendapatkan 

kehidupan yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara 

mandiri (Wiraswasta, Pegawai Swasta, Pegawai BUMN, Mahasiswa, Ibu 

Rumah Tangga, lainnya). 
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7. Pelayanan merupakan kinerja yang diberikan oleh karyawan perusahaan

guna memenuhi kepuasan konsumen yang maksimal.




