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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Keberlangsungan hidup manusia bergantung pada berbagai kebutuhan. 

Kebutuhan tersebut menunjang kehidupan manusia baik secara fisik maupun 

secara psikis. Salah satu kebutuhan yang bersifat fisik dan wajib untuk dipenuhi 

adalah kebutuhan makan. Manusia harus makan untuk bertahan hidup dan 

menjalani segala aktifitasnya (Michael Tanu Tjoanoto dan Yohanes Sondang 

Kunto, 2013:1). Di dalam teori hierarki kebutuhan yang diungkapkan oleh 

Maslow menjabarkan lima tahapan kebutuhan manusia, yaitu Phisiological needs 

(kebutuhan fisiiologis), safety and security needs (kebutuhan keamanan dan rasa 

aman), social needs (kebutuhan sosial), esteem needs (kebutuhan harga diri) dan 

self-actualization needs (kebutuhan aktualisasi dan pemenuhan diri). Menurut 

Maslow, manusia akan didorong untuk memenuhi kebutuhan yang paling kuat 

sesuai waktu, keadaan dan pengalaman yang bersangkutan mengikuti satu 

hierarki. Dalam tingkatan ini, kebutuhan pertama yang harus dipenuhi terlebih 

dahulu adalah kebutuhan fisiologis seperti makan dan minum (T. Hani Handoko, 

2013:256).  

Berdasarkan fakta tersebut, bisnis rumah makan menjadi salah satu industri 

yang berkembang dengan cepat. Bisnis makanan atau dalam bidang food and  

beverages menjadi salah satu bisnis yang banyak diminati masyarakat, 

dikarenakan selain menghasilkan keuntungan yang tinggi, makanan juga menjadi 
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kebutuhan pokok bagi setiap orang (Jimmy Sugianto dan Sugiono Sugiharto, 

2013:1). Bisnis dibidang kuliner memiliki daya tarik yang bagus di Indonesia. 

Sekarang ini banyak pemerintah daerah yang menggunakan kuliner sebagai daya 

tarik wisata untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Selain itu, berbisnis 

dibidang kuliner dalam kegiatan operasionalnya mudah untuk menjalankannya 

dan juga memiliki kekuatan sehingga tidak goyah apabila disuatu daerah 

mengalami krisis ekonomi. 

Persaingan bisnis yang semakin ketat menimbulkan konsep pengembangan 

pemasaran berubah. Konsep pemasaran mutakhir yang semakin berkembang telah 

menenmpatkan konsumen sebagai fokus utama dan kepuasan konsumen lebih 

diutamakan dibandingkan persingan (Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 

2013:31). Strategi pemasaran yang berorientasi pada konsumen harus diterapkan 

oleh setiap pelaku usaha restoran demi memenangkan konsumen, karena kepuasan 

konsumen adalah kunci utama yang harus dijaga oleh restaurateur (Meitha 

Evirasanti, Ketut rahyuda dan Ni Nyoman Kerti Yasa, 2016:4332).  Pemasaran 

yang berorientasi pada konsumen merupakan pemasaran yang menenkankan pada 

kepuasan konsumen (Jimmy Sugianto dan Sugiono Sugiharto, 2013:1). 

Setiap pengunjung restoran yang datang pasti menginginkan setiap 

harapannya dapat terpenuhi. Harapan tersebut dapat terpenuhi apabila konsumen 

merasakan kepuasan. Ketika konsumen merasakan kepuasan, maka akan timbul 

loyalitas dan word of mouth yang positif terhadap restoran tersebut. Hal tersebut 

harus disadari oleh setiap pelaku usaha restoran demi tercapainya tujuan dan 

keberlangsungan usahanya. Setiap pelaku usaha restoran yang menyadari akan 
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pentingnya kepuasan konsumen, maka akan memikirkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu food quality, restaurant atmosphere, 

restaurant image dan service quality. 

Kualitas makanan (food quality) menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen di restoran. Produk inti dari restoran adalah 

makanan dan setiap konsumen yang datang ke restoran tentunya untuk menyantap 

makanan. Titah Salsabilah dan Sunarti dalam Potter dan Hotchkiss (1995:90) 

mengungkapkan bahwa food quality adalah karakteristik kualitas dari suatu 

makanan yang dapat diterima oleh konsumen. Konsumen akan tertarik pada 

kualitas produk atau makanan yang ditawarkan oleh restoran. Hal ini tidak dapat 

dipungkiri bahwa faktor utama yang membuat konsumen mencoba sebuah 

restoran adalah karena makanan yang ditawarkan. Esinger dan Wylie membagi 

kualitas produk atau makanan dalam beberapa kategori seperti kualitas dalam hal 

rasa, kuantitas atau porsi, variasi menu atau variasi jenis makanan yang 

ditawarkan, cita rasa yang khas, higenitas atau kebersihan dan inovasi. Setiap 

restoran yang mampu memberikan makanan yang berkualitas akan memberikan 

kepuasan bagi konsumen. Maka dari itu, restoran harus memiliki rasa makanan 

yang enak dan sesuai dengan selera atau ekspektasi konsumen sehingga dapat 

membuat konsumen merasakan kepuasan (Jimmy Sugianto dan Sugiono 

Sugiharto, 2013:2). 

Suasana restoran (restaurant atmosphere) turut menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Selain makanan yang ingin dituju, 

setiap pengunjung pasti menginginkan suasana restoran yang menyenangkan, 
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nyaman dan bersih ketika menyantap makanannya. Restaurant atmosphere 

merupakan suatu kombinasi karakteristik fisik restoran seperti arsitektur, tata 

ruang, papan tanda dan pajangan, pewarnaan, pencahayaan, suhu udara, suara dan 

aroma yang dimana karakteristik tersebut saling bekerja sama untuk menciptakan 

citra restoran di dalam benak pelanggan (Apriliani Isnandari dan Sunarti, 

2018:105). Mowen dan minor dalam Santika Devi, Suharyono dan Dahlan Fanani 

(2017:100) menyatakan bahwa pengukuran kepuasan atau ketidakpuasan 

dipengaruhi  secara langsung oleh perasaan afektif (positif dan negatif) konsumen. 

Restaurant atmosphere yang mampu membuat pengalaman menyenangkan 

pelanggan ketika bersantap di restoran tersebut, maka akan membentuk kesan 

positif dibenak pelanggan. Dengan begitu konsumen akan meningkatkan 

pembeliannya karena pelanggan tersebut merasakan kepuasan ketika berkunjung 

di restoran tersebut.  

Citra restoran (restaurant image) menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Dalam lingkungan yang semakin kompetitif, 

restoran harus memfokuskan pada pelanggan dengan menggunakan konsep 

pemasaran yang mengidentifikasi kebutuhan mereka sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Manajer perlu mengkombinasikan 

atribut-atribut penting yang dapat membentuk citra positif restoran yaitu kualitas 

makanan dan minuman, kualitas pelayanan, lingkungan fisik dan kewajaran harga 

(Gagic et al dalam Tulus Trimulyo, Rahayu Triastity dan Setyaningsih Sri Utami, 

2015:295). Semakin banyak alternatif tempat makan untuk konsumen dapat 

menyebabkan pelaku usaha restoran kesulitan dalam mendapatkan konsumen, 
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karena konsumen cenderung untuk selalu mecoba dan menikmati hal-hal baru di 

setiap restoran-restoran yang ada sehingga menyebabkan kurangnya loyalitas 

konsumen kepeda restoran tersebut. Hal tersebut terjadi karena kurang 

terpenuhinya harapan yang diinginkan pelanggan. Fenomena tersebut 

mengharuskan para pengusaha di industri restoran untuk dapat menentukan 

sebuah diferensiasi unik dan positioning yang jelas sehingga dapat membedakan 

restorannya dengan restoran yang lainnya. Dengan demikian, konsumen percaya 

terhadap restoran yang memiliki citra yang baik sehingga mampu memberikan 

nilai dan kepuasan konsumen yang tinggi (Larasati Ayu Sekar Sari, 2018:109).  

Kualitas pelayanan (service quality) menjadi salah satu faktor penting yang 

dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Kualitas layanan diterapkan pada 

setiap bisnis yang memiliki aspek pelayanan kepada pelanggan secara langsung 

atau berhadapan dengan pelanggan. Salah satu contohnya ialah bisnis restoran. 

Pada bisnis restoran, kualitas layanan dari aspek jasa adalah sangat penting dan 

tidak bisa diabaikan. Keterlibatan, kompetensi, dan perhatian dalam penerapan 

kualitas layanan tenaga kerja di berbagai tingkatan dalam restoran menjadi sangat 

penting dan berpengaruh terhadap penilaian akhir customer terkait dengan 

kepuasan yang mereka dapatkan setelah berkunjung ke restoran tersebut (Michael 

Tanu Tjoanoto dan Yohanes Sondang Kunto, 2013:2). Apabila kualitas pelayanan 

yang diterima pelanggan lebih baik atau sama dengan yang diharapkan, maka 

pelanggan akan puas dan cenderung untuk mencobanya kembali, begitu pula 

sebaliknya apabila kualitas pelayanan yang diterima pelanggan dibawah harapan, 

maka pelanggan tidak akan merasakan kepuasan atau bahkan dapat menyebabkan 
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kekecewaan. Ketidakpuasan pelanggan harus dihindari oleh pelaku usaha restoran 

seminimal mungkin demi tercapainya tujuan dan keberlangsungan hidup restoran 

(Felita Sasongko dan Hartono Subagio, 2013:1). 

Kota Kudus merupakan lahan bisnis bagi para pelaku usaha. Salah satu 

usaha yang sudah berkembang adalah industri kuliner. Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tentang jumlah rumah makan 

atau restoran di berbagai Kabupaten/Kota dari tahun 2015 – 2018, jumlah restoran 

yang ada di Kota Kudus adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Restoran di Kota Kudus Periode 2015 – 2018 

 

Tahun 2015 2016 2017 2018 

Jumlah 

Restoran 

24 24 25 31 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah restoran di kota 

Kudus mengalami pertumbuhan yang semakin meningkat. Dengan banyaknya 

restoran yang bermunculan, maka memberikan alternatif tempat makan untuk 

konsumen. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut menyebabkan tingkat persaingan 

semakin intens. Dibutuhkan strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan. 

Salah satu strategi yang harus dijalankan oleh pelaku usaha restoran adalah 

melalui kegiatan pemasaran dengan menciptakan kepuasan konsumen. Menurut 

American Marketing Asociation (AMA) pemasaran adalah suatu fungsi organisasi 

dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan 

nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara 
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yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya (Philip Kotler 

dan Kevin Lane Keller, 2009:5). 

Salah satu restoran yang berkembang di Kudus adalah Restoran Fast Food 

Kentucky Fried Chicken (KFC). Restoran Fast Food KFC merupakan restoran 

asal Amerika yang sudah ada di berbagai wilayah Indonesia. Pendirinya adalah 

PT Fast Food Indonesia,Tbk yang beralamat di Jl. Let. Jend. M. T Haryono Kav. 7 

Jakarta 12810, Indonesia dan bergerak pada sektor bisnis makanan dan restoran 

sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia. Kategori 

Restoran Fast Food KFC adalah restoran cepat saji dengan olahan bahan baku 

andalannya ayam. Pada tahun 2017, Restoran Fast Food KFC sudah 

mengoprasikan 628 gerai (outlet) di seluruh Indonesia, yang tersebar di 33 

propinsi seluruh Indonesia. Untuk wilayah Kudus, Restoran Fast Food KFC 

Kudus berlokasi di pusat Kota Kudus, yaitu berada di Jalan Simpang 7 Ramayana 

Mall lantai 1, Demaan, Kudus. Dalam kegiatan usahanya, PT Fast Food 

Indonesia,Tbk dengan merek waralabanya Restoran Fast Food KFC pada periode 

2013 – 2017 memperoleh pendapatan bersih sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Data Penjualan PT Fast Food Indonesia, Tbk Periode 2013 – 2017 

 

Tahun Laba Bersih Total Penjualan 
Rasio Marjin 

Laba Bersih 

2013 Rp 156.290.628.000 Rp 3.960.252.775.000 3,9% 

2014 Rp 152.046.049.000 Rp 4.208.887.158.000 3,7% 

2015 Rp 123.705.602.000 Rp 4.475.061.328.000 2,3% 

2016 Rp 148.196.429.000 Rp 4.883.307.267.000 3,5% 

2017 Rp 120.238.289.000 Rp 5.302.683.924.000 3,1% 

Sumber: Data Laporan Keuangan Tahunan Bursa Efek Indonesia, 2018  
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PT Fast Food Indonesia,Tbk merupakan perusahaan go public atau terbuka 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi (BEI) dengan kode saham FAST-Fast Food 

Indonesia Tbk pada tanggal 11 Mei 1993. Berdasarkan data penjualan PT Fast 

Food Indonesia,Tbk tersebut dapat diketahui bahwa pada periode 2013 – 2015 

terjadi penurunan laba bersih secara terus menurus. Akan tetapi, pada tahun 2016, 

PT Fast Food Indonesia,Tbk dapat menaikkan kembali laba bersihnya. Pada tahun 

2017, tingkat laba bersih PT Fast Food Indonesia,Tbk kembali mengalami 

penurunan. Terjadinya fluktuasi pada laporan keuangan PT Fast Food 

Indonesia,Tbk dapat menjadi evaluasi perusahaan agar dapat meningkatkan 

jumlah pendapatannya. Untuk memecahkan masalah tersebut, PT Fast Food 

Indonesia,Tbk perlu melakukan berbagai strategi. Salah satu strategi yang dapat 

dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia,Tbk adalah melalui strategi pemasaran 

dengan meningkatkan kepuasan konsumennya. Hal tersebut dilakukan adalah agar 

pada tahun yang akan datang dan seterusnya tidak terjadi penurunan pada 

penjualan PT Fast Food Indonesia,Tbk, sehingga tujuan serta keberlanjutan usaha 

perusahaan dapat tercapai. 

Merek bukan hanya sebuah identitas, akan tetapi merek mampu 

menciptakan ekuitas, citra dan kesetiaan tinggi konsumen bagi perusahaan dalam 

jangka panjang. Merek yang terkuat akan mampu mempertahankan merek mereka 

sendiri untuk tetap berada di posisi teratas selama bertahun-tahun atas Top of 

Market  Share, Top of Mind Share, dan Top of Commitment Share. Berdasarkan 

data Top Brand Award yang diselenggarakan oleh Lembaga survey Majalah 
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Marketing dan Frontier Consulting Group periode 2015 – 2018, top brand index 

(TBI) Restoran fast food KFC adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Top Brand Award Restoran Fast Food KFC Periode 2015 – 2018 

 

Tahun 
Top Brand Index 

 (TBI) 
TOP 

2015 59,3 % TOP 

2016 63,9 % TOP 

2017 60,4 % TOP 

2018 42,7 % TOP 

Sumber: Data Top Brand Award Lembaga survei Majalah Marketing dan Frontier 

Consulting Group, 2018 

 

Data Top Brand Award menjadi salah satu indikator adanya kepuasan 

konsumen, karena top brand merupakan salah satu penghargaan bergengsi di 

Indonesia yang dimana kandidat-kandidat merek tersebut adalah murni dari 

pilihan konsumen. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan 

dalam website resmi Top Brand Award bahwa top brand adalah penghargaan 

yang diberikan kepada merek-merek terbaik pilihan konsumen melalui hasil 

survei dengan meliihat tiga parameter, yakni top of mind share, top of market 

share dan top of commitmen share dan merek yang terpilih adalah merek yang 

memperoleh top brand index (TBI) minimum sebesar 10,0% dan menurut hasil 

survei berada dalam posisi top three. Top brand didasarkan atas hasil riset 

terhadap konsumen Indonesia yang dimana pemilihan oleh konsumen dilakukan 

melalui survei dari Frontier Consulting Group di sebelas kota besar di Indonesia, 

yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Pekanbaru, 
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Balikpapan, Denpasar, Palembang, dan Samarinda. Di balik penyelenggaraan Top 

Brand Award, ada dua lembaga yang berperan aktif di dalamnya, yaitu Lembaga 

survei Majalah Marketing dan Frontier Consulting Group 

(www.topbrandaward.com).  

Berdasarkan data top brand award tersebut, Restoran Fast Food KFC 

merupakan top brand yang masuk dalam kategori restoran fast food. Restoran 

Fast Food KFC dari periode 2015 – 2018 selalu menempati posisi pertama dari 

top three yang terpilih menurut Lembaga survei Majalah Marketing dan Frontier 

Consulting Group. Data Top Brand Award menunjukkan bahwa telah terjadi 

fluktuasi pada persentase top brand index (TBI) Restoran Fast Food KFC. Dapat 

dilihat bahwa TBI Restoran Fast Food KFC pada tahun 2015 adalah sebesar 

59,3%. Pada tahun 2016 persentase top brand index (TBI) Restoran Fast Food 

KFC naik sebesar 63,9%. Akan tetapi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 

2018, TBI Restoran Fast Food KFC  mengalami penurunan. 

Fluktuasi data penjualan dan Top Brand Award Restoran Fast Food KFC 

diatas dapat menjadi dasar dan acuan untuk terus meningkatkan kepuasan 

konsumennya ditengah persaingan industri kuliner di Kudus yang semakin intens. 

Restoran Fast Food KFC harus menanggapi secara serius permasalahan tersebut 

dengan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi hal-hal yang 

tidak diinginkan di masa yang akan datang. Salah satu strategi yang tepat adalah 

dengan meningkatkan kepuasan konsumennya. Apabila konsumen mendapatkan 

kepuasan, maka akan menimbulkan loyalitas dan word of mouth yang positif dari 

konsumen terhadap Restoran Fast Food KFC. 

http://www.topbrandaward.com/
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Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti terdahulu, terdapat 

perbedaan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen di restoran. Salah satunya adalah faktor food quality. Penelitian yang 

dilakukan oleh Titah Salsabilah dan Sunarti (2018) dan Jimmy Sugianto dan 

Sugiono Suharto (2013) menemukan hasil penelitian bahwa variabel food quality 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil penelitian tersebut 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Meitha Evirasanti, Ketut Rahyuda, Ni 

Nyoman Kerti Yasa (2016), Jalal Hanaysha (2016) dan Nik Ramli Nik Abdul 

Rashid et al (2018) menemukan hasil penelitian bahwa  food quality berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Akan tetapi dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Jeanita Ester Santoso (2016) menemukan hasil penelitian 

bahwa food quality tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

Faktor selanjutnya adalah restaurant atmosphere. Penelitian yang dilakukan 

oleh oleh Titah Salsabilah dan Sunarti (2018) dan Apriliani Isnandari dan Sunarti 

(2018) menemukan hasil penelitian bahwa variabel restaurant atmosphere 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil penelitian tersebut 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Masrul dan Okta Karneli (2017) 

menemukan hasil penelitian bahwa  restaurant atmosphere berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Akan tetapi, dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Lili Harlina Putri et al (2014) menemukan hasil penelitian bahwa 

restaurant atmosphere tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 
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Faktor selanjutnya adalah restaurant image. Penelitian yang dilakukan oleh 

Tulus Trimulyo, Rahayu Triastity dan Setyaningsih Sri Utami (2015) menemukan 

bahwa restaurant image berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Hung Che Wu 

(2013) menemukan hasil penelitian bahwa restaurant image berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan. Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Hendri Suparto dan Mahmud Ali Zain (2016) menemukan hasil penelitian bahwa 

restaurant image tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Faktor selanjutnya adalah service quality. Penelitian yang dilakukan oleh 

Jimmy Sugianto dan Sugiono Suharto (2013) dan The Anh Phan dan Thi Huong 

Thanh Nguyen (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa service quality 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian tersebut 

diperkuat oleh hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Meitha Evirasanti, 

Ketut Rahyuda, Ni Nyoman Kerti Yasa (2016) dan Raja Irfan Sabir et al (2014) 

bahwa service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Cristiani Hari 

Nugroho, Sunarsono dan Setyaningsih Sri Utami (2016) bahwa service quality 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.  

Berdasarkan uraian dan research gap yang ditemukan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGARUH 

FOOD QUALITY, RESTAURANT ATMOSPHERE, RESTAURANT IMAGE 

DAN SERVICE QUALITY TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA 

RESTORAN FAST FOOD KFC KUDUS”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian agar pembahasan 

penelitian lebih jelas dan terperinci sehingga tidak keluar dari batasan masalah 

yang ditetapkan. Adapun ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepuasan konsumen 

dan untuk variabel independennya adalah  food quality, restaurant 

atmosphere, restaurant image dan service quality. 

1.2.2 Objek penelitian ini adalah Restoran Fast Food KFC Kudus. 

1.2.3 Responden penelitian ini adalah konsumen Restoran Fast Food KFC 

Kudus yang minimal sudah dua kali melakukan pembelian atau 

makan di Restoran Fast Food KFC Kudus. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Setiap pengunjung restoran yang datang pasti menginginkan setiap 

harapannya dapat terpenuhi. Harapan tersebut dapat terpenuhi apabila konsumen 

merasakan kepuasan. Ketika konsumen merasakan kepuasan, maka akan timbul 

loyalitas dan word of mouth yang positif terhadap restoran tersebut. Terkait 

dengan food quality, kendala yang dihadapi adalah kurangnya variasi menu 

makananan yang tersedia bagi pelanggan. Pada restaurant atmosphere, kendala 

yang dihadapi adalah penataan meja makan yang jaraknya terlalu dekat, 

menjadikan konsumen tidak nyaman. Pada restaurant image terdapat kendala 

dimana ketika hari libur waktu tunggu untuk makan terlalu lama dan pada service 

quality, kendala yang dihadapi adalah kurangnya sikap simpatik karyawan 
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terhadap konsumen. Hal tersebut harus disadari oleh Restoran fast food KFC demi 

tercapainya tujuan dan keberlangsungan usahanya. 

Terjadinya fluktuasi pada data penjualan dan Top Brand Award Restoran 

fast food KFC, dapat menjadi acuan dan dasar untuk terus meningkatkan kepuasan 

konsumennya ditengah persaingan industri kuliner di Kudus yang semakin intens. 

Restoran fast food KFC harus menanggapi secara serius permasalahan tersebut 

dengan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi hal-hal yang 

tidak diinginkan di masa yang akan datang. Dari uraian di atas, maka 

permasalahan yang dihadapi oleh KFC Kudus adalah bagaimana cara 

meningkatkan kepuasan konsumen di tengah persaingan industri kuliner Kudus 

yang semakin intens. Adapun pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana pengaruh food quality terhadap kepuasan konsumen pada 

Restoran Fast Food KFC Kudus? 

1.3.2 Bagaimana pengaruh restaurant atmosphere terhadap kepuasan 

konsumen pada Restoran Fast Food KFC Kudus? 

1.3.3 Bagaimana pengaruh restaurant image terhadap kepuasan konsumen 

pada Restoran Fast Food KFC Kudus? 

1.3.4 Bagaimana pengaruh service quality terhadap kepuasan konsumen 

pada Restoran Fast Food KFC Kudus? 

1.3.5 Bagaimana pengaruh food quality, restaurant atmosphere, 

restaurant image dan service quality terhadap kepuasan konsumen 

pada Restoran Fast Food KFC Kudus secara berganda? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1 Menganalisis pengaruh food quality terhadap kepuasan konsumen 

pada Restoran Fast Food KFC Kudus. 

1.4.2 Menganalisis pengaruh restaurant atmosphere terhadap kepuasan 

konsumen pada Restoran Fast Food KFC Kudus. 

1.4.3 Menganalisis pengaruh restaurant image terhadap kepuasan 

konsumen pada Restoran Fast Food KFC Kudus. 

1.4.4 Menganalisis pengaruh service quality terhadap kepuasan konsumen 

pada Restoran Fast Food KFC Kudus. 

1.4.5 Menganalisis pengaruh food quality, restaurant atmosphere, 

restaurant image, service quality terhadap kepuasan konsumen pada 

Restoran Fast Food KFC Kudus secara bergnda. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti mengenai penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Bagi kalangan akademik, diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam 

menyumbangkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai food quality, 

restaurant atmosphere, restaurant image dan service quality. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Manfaat bagi perusahaan 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi restoran, khususnya Restoran Fast 

Food KFC Kudus dalam kegiatatan pemasarannya agar dapat meningkatkan 

kepuasan konsumennya. 

2. Manfaat bagi konsumen 

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan informasi kepada konsumen 

dalam hal kepuasan konsumen. 

3. Manfaat bagi penulis 

Penelitian ini merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan 

untuk menambah pengalaman dalam melakukan penelitian di bidang 

manajemen pemasaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


