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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman modern ini tersedia banyak pilihan rumah makan yang semakin 

beragam.  Banyaknya bisnis atau usaha yang berdiri membuat peningkatan jumlah 

usaha yang bersifat satu jenis menjadi bersaing yang sangat ketat. Untuk 

menghadapi keadaan atau situasi seperti ini, seorang pelaku usaha harus bisa dan 

cepat serta tanggap untuk mengambil keputusan supaya  usaha yang ia dirikan 

mampu tumbuh dengan baik. Seorang pengusaha dituntut untuk mampu 

mempertahankan pasar dan memenangkan persaingan. Untuk memenangkan 

sebuah persaingan, perusahaan harus bisa paham akan keinginan serta kebutuhan 

konsumen. Jika perusahaan sudah mampu untuk memahami keinginan pelanggan 

maka perusahaan tersebut dapat merancang strategi pemasaran yang tepat dalam 

menciptakan kepuasan bagi konsumennya dan mampu bersaing di dalam pasar. 

Banyak jenis usaha kuliner yang kini sedang berdiri mulai dari yang sangat 

mewah hingga yang sederhana ataupun biasa-biasa saja, mulai dari produk yang 

tampilannya biasa-biasa saja atau umum hingga tampilan produk yang memiliki 

ciri khas tersendiri. Keadaan persaingan yang semakin ketat seperti ini menuntut 

para pelaku usaha untuk berfikir keras dalam menciptakan suatu produk yang 

sesuai dengan kebutuhan para konsumennya agar dapat memberikan kepuasan 

bagi konsumennya. Para pelaku usaha dituntut untuk selalu mengembangkan 

inovasi-inovasi baru dalam setiap produknya agar tidak tertinggal dari pesaing, 

karena seiring dengan pertumbuhan zaman yang semakin maju perubahan-
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perubahan yang ada sangat cepat dan merubah pola pikir masyarakat yang sangat 

cepat pula. 

Di dalam usaha kuliner kualitas pelayanan yang baik sangat dibutuhkan 

karena kualitas pelayanan yang baik akan membawa dampak yang positif bagi 

kepuasan konsumennya, menurut Zeithaml dalam Laksana (2008: 88) The extent 

of discrepancy between customers expectations or desire and their perceptions. 

Dari pernyataan yang ditulis oleh Zeithaml tentang kualitas pelayanan maka 

kualitas pelayanan yang diperoleh konsumen dinyatakan bahwa sejauh mana 

perbedaan antara harapan atau keinginan konsumen dan tingkat persepsi mereka. 

Menurut Parasuraman dalam Wibisono (2006: 95) dimensi kualitas pelayanan 

terbagi menjadi lima yaitu: Bukti fisik (Tangible), Keandalan (Reliability), Daya 

tanggap (Responsiviness), Jaminan  (Assurance), Empati (Emphaty).  

Perspektif Islam, kualitas pelayanan di gambarkan dalam surah Al-Baqarah 

ayat 267 yang menjelaskan bahwa hasil usaha yang baik berupa barang ataupun 

pelayanan jasa hendaknya memperhatikan kualitas dan jangan memberikan 

sesuatu yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Menurut Thorik G. 

dalam Dauly (2017: 13) memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas 

merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena tidak sebatas melayani. 

Pelayanan berarti mengerti dan memahami, jika penyampaian pelayanannya dapat 

menarik konsumen maka konsumen akan merasa bahwa pelayanan yang diberikan 

berkualitas. 

Mengedepankan pelayanan yang berkualitas akan memberikan dampak bagi 

kepuasan konsumen jika apa yang diinginkan sesuai dengan harapan dari 

konsumen, kepuasan pelanggan merupakan sebagai bentuk penilaian yang dirasa 
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sesuai dengan harapan. Jika pelayanan yang diterima oleh konsumen lebih rendah 

dari apa yang diinginkan oleh konsumen maka konsumen akan merasa tidak puas. 

Kepuasan konsumen dalam perspektif Islam juga dijelaskan dalam surah Al-

A’raaf ayat 31. Menurut Arief (2012: 25) seorang muslim akan merasakan 

kepuasan dalam mengkonsumsi, apabila mengkonsumsi sesuai yang diajarkan 

oleh Islam.    

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo merupakan salah satu rumah makan 

yang ada di Kota Malang yang terletak di Jalan Arjuno, Kauman, Klojen. Berdiri 

pada tanggal 3 Maret 2001. Rumah makan Ayam Bakar Wong Solo menjual 

beberapa jenis makanan dan minuman, tersedia berbagai menu yang menjadi 

andalan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo dan menjadi favorit para 

konsumen. Selain ada beberapa menu yang beragam fasilitas yang meraka 

sediakan juga memadai. 

Dari latar belakang yang telah disebutkan, penulis tertarik untuk meneliti 

dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami terhadap Kepuasan Konsumen 

(Studi Kasus Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Klojen Kota Malang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Apakah dimensi Bukti fisik (Tangible), Keandalan (Reliability), Daya 

tanggap (Responsiviness), Jaminan  (Assurance), Empati (Emphaty) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepuasan konsumen di Rumah 

Makan Ayam Bakar Wong Solo? 

2. Dimensi manakah yang paling dominan terhadap kepuasan konsumen di 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dimensi Bukti fisik (Tangible), Keandalan (Reliability), 

Daya tanggap (Responsiviness), Jaminan  (Assurance), Empati (Emphaty) 

apakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepuasan konsumen di 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo. 

2. Untuk mengetahui dimensi manakah yang paling dominan terhadap 

kepuasan konsumen di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Sebagai bahan pembelajaran bagi para pelajar dan mahasiswa maupun 

pengajar untuk mengetahui  pengaruh kualitas pelayanan Islami terhadap 

kepuasan konsumen di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo. 

2. Manfaat Praktis 

Agar rumah makan yang lain mengerti seberapa besar pengaruh 

kualitas pelayanan Islami terhadap kepuasan konsumen di Rumah Makan 

Ayam Bakar Wong Solo. 

1.5 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi objek penelitiannya yaitu Rumah 

Makan Ayam Bakar Wong Solo Klojen Kota Malang. Penelitian ini memilikki 

keterbatasan khusus yaitu variabel yang diuji hanya variabel yang terdapat pada 

teori umum, namun indikator Islami dibahasa dalam bentuk deskriptif. 
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1.6 Asumsi Dasar Penelitian  

Peneliti berasumsi bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen, bisa dilihat dengan menggunakan kuesioner yang akan 

disebar pada konsumen Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Klojen Kota 

Malang. 


