
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kuliner menjadi bisnis yang menjanjikan pada saat ini. Seiiring dengan 

perkembangan jaman dan teknologi, memberi dampak pada perkembangan bisnis 

kuliner yang makin kreatif dan inovatif. Kota Malang yang dikenal sebagai salah 

satu kota pendidikan menjadi daya tarik bagi penduduk dari luar kota Malang 

untuk menimba ilmu di Kota Malang yang membuat Kota Malang menjadi pasar 

potensial bagi bisnis kuliner. Banyak produk makanan yang ditawarkan mulai dari 

makanan tradisional sampai makanan modern yang cepat saji. Namun begitu 

menurut Sinaga, dkk (2013) salah satu karakteristik utama konsumen Indonesia 

adalah menyukai makanan cepat saji. Konsumen Indonesia sangat meminati jenis 

makanan seperti ini, di samping karena sifat makanannya yang instan atau siap 

saji kapan saja, cara untuk memperolehnya juga begitu mudah. Produk makanan 

dengan bahan ayam masih menjadi produk yang banyak diminati konsumen. Hal 

ini terbukti dengan banyaknya produk makanan olahan ayam yang mudah 

dijumpai di berbagai tempat makan dan bahkan menjadi produk andalan yang 

dijual oleh suatu tempat makan. 

Ayam goreng “Nelongso” adalah salah satu tempat makan yang tidak 

asing lagi bagi masyarakat di kota  Malang. Banyaknya peminat ayam goreng 

“Nelongso” membuat banyaknya cabang tempat makan ini di berbagai wilayah di 

Kota Malang. Produk andalan ayam yang dijual dengan berbagai variasi sambal 
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yang tidak ditemukan di tempat makan lain menjadi salah satu daya tarik bagi 

konsumen. Selain itu layanan yang berkualitas juga menjadi pertimbangan 

konsumen dalam memilih suatu tempat makan. Pihak ayam goreng “Nelongso” 

akan menggratiskan produk makanan dan minuman yang dibeli jika dalam 30 

menit setelah konsumen memesan, produk makanan dan minuman tidak tersedia 

bagi konsumen. Namun begitu, banyaknya usaha kuliner terutama yang menjual 

produk olahan ayam yang berkembang di kota Malang membuat persaingan 

semakin ketat. Guna dapat bertahan atau bahkan memenangkan persaingan 

tersebut, maka pihak ayam goring “Nelongso” harus dapat menjaga kualitas 

layanan yang diberikan pada konsumen. 

Persaingan bisnis kuliner yang makin tajam menjadi tantangan sekaligus 

ancaman bagi para pelaku usaha. Agar dapat bertahan dan memenangkan 

persaingan tersebut, maka perusahaan harus dapat memberikan layanan yang 

berkualitas. Berkaitan dengan hal tersebut maka kualitas pelayanan yang 

diberikan memegang peranan penting dalam memberikan nilai tambah di mata 

konsumen. Kualitas layanan (service quality) pada dasarnya berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya 

untuk mengimbangi harapan konsumen (Prasastono & Pradapa, 2012).  

Makin tinggi persaingan menjadikan kualitas layanan merupakan suatu hal 

penting yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. Hal ini seperti yang 

dikemukakan Aryani dan Rosinta (2010) bahwa semakin  tinggi persaingan akan 

menyebabkan pelanggan menghadapi lebih banyak alternative produk, harga dan 

kualitas yang bervariasi sehingga pelanggan akan selalu mencari nilai yang 
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dianggap paling tinggi dari beerapa produk. Kualitas yang rendah akan 

menimbulkan ketidakpuasan pada pelanggan, tidak hanya pelanggan yang makan 

di restoran tersebut tapi juga berdampak pada orang lain, karena pelanggan yang 

kecewa akan bercerita paling sedikit pada 15 orang lainnya. Dampaknya, calon 

pelanggan akan menjatuhkan pilihannya pada pesaing. Berdasarkan hal tersebut 

dapat diketahui jika kualitas layanan berhubungan dengan kepuasan pelanggan.  

Kualitas layanan merupakan suatu hal yang kompleks. Menurut Tjiptono 

dan Chandra (2016:137), terdapat lima dimensi service quality  yaitu reliabilitas 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati 

(emphaty) dan bukti fisik (tangibles). Kelima dimensi pengukuran kualitas 

layanan (servqual) adalah suatu  item ringkas dengan reliabilitas dan validitas 

yang tinggi, yang dapat digunakan untuk memahami persepsi dan harapan 

keualitas pelayanan dari konsumen dan sebagai hasilnya dapat digunakan untuk 

merancang peningkatan kualitas pelayanan. 

Menurut Prayoga dkk (2014) memberikan kualitas pelayanan yang lebih 

memuaskan kepada konsumen, akan dapat membuat perusahaan dapat bersaing 

dengan perusahaan lainnya. Memiliki kualitas pelayanan yang baik dapat 

meningkatkan pendapatan perusahaan. Oleh karenanya diharapkan para manajer 

perusahaan meningkatkan kualitas pelayanannya dengan cara melatih para 

karyawannya dengan baik tentang pemberian pelayanan yang baik kepada 

pelanggan. 

Berdasarkan fenomena dan penjelasan di atas maka dapat diketahui 

pentingnya kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan guna mewujudkan 
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loyalitas pelanggan. Dari latar belakang inilah, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam lagi tentang ”ANALISIS KUALITAS LAYANAN 

TERHADAP AYAM GORENG “NELONGSO” DI KOTA MALANG”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang 

dijadikan pokok masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kualitas layanan 

Ayam Goreng “Nelongso” di Kota Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kualitas layanan Ayam Goreng “Nelongso” di Kota Malang. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi pihak perusahaan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terutama yang 

berkaitan dengan kualitas layanan. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan peneliti khususnya 

pengetahuan mengenai kualitas layanan serta dapat digunakan sebagai referensi 

bagi para peneliti yang berminat meneliti mengenai kualitas layanan.  

 


