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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis dalam dunia pemasaran kini telah berkembang semakin 

pesat. Hal tersebut menyebabakan munculnya suatu peluang dan tantangan bisnis 

yang baru bagi setiap perusahaan. Terutama dalam dunia bisnis waralaba 

(franchise) yang kini kian berkembang di Indonesia. Hal tersebut yang menjadi 

peluang bagi para pebisnis waralaba. Sebagian pengusaha juga berpendapat jika 

mengembangkan bisnis waralaba relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan 

memulai bisnis dari awal. Akibatnya membuat konsumen mempunyai banyak 

pilihan dalam menggunakan produk barang dan jasa yang ditawarkan oleh 

produsen. Tetapi untuk produsen ini merupakan suatu ancaman. karena ketika 

semakin banyaknya produk barang dan jasa yang ditawarkan pada konsumen 

maka semakin ketat pula persaingan di bidang bisnis. Hal ini ditandai dengan 

banyaknya usaha-usaha baru maupun yang sudah sejak lama hadir dengan 

keunggulan dan kelebihan masing-masing. Lukman (2017). 

Hal ini sering kali dikaitkan dengan mobilitas masyarakat yang semakin 

tinggi dan aktivitas kerja yang padat membuat banyak masyarakat lebih 

menghabiskan waktu di luar rumah yang mengakibatkan masyarakat cenderung 

mencari sesuatu yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Setiap pelaku bisnis restoran harus dapat memberikan sesuatu yang unik pada 

produk mereka dan selalu memberikan inovasi-inovasi baru agar usaha mereka 

dapat bertahan dalam ketatnya persaingan. Pelaku bisnis restoran harus dapat 
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menyadari bahwa konsumen harus merasakan kepuasan ketika mereka datang di 

restoran tersebut. Jika konsumen telah merasakan kepuasan, maka akan timbul 

suatu loyalitas konsumen dimana hal ini akan sangat berdampak baik dan menjadi 

suatu keuntungan tersendiri bagi restoran yaitu terjadinya pembelian ulang 

(Kotler, 2010:297). Pelaku bisnis restoran yang sadar akan pentingnya kepuasan 

konsumen akan selalu memikirkan mengenai empat variabel yang sangat 

berpengaruh dalam bisnis mereka yaitu kualitas layanan, kualitas produk, 

kepercayaan dan atmosfer restoran cepat saji.  

Restoran Sultan Fried Chiken adalah restoran yang bergerak di bidang 

fastfood restaurant, dengan produk unggulan yaitu fried chiken, steak dan Chinese 

food. Fenomena yang terjadi saat ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah 

satu karyawan Restoran di Sultan Fried Chiken beliau menyatakan bahwa  

pengunjung yang datang ke restoran tersebut semakin berkurang. Menurut beliau 

hal itu dikarenakan persaingan antar bisnis sejenis yang semakin ketat serta 

kurangnya menjaga konsistensi performa restoran. 

Pasar terbuka luas, peluang menjadi semakin lebar, berbagai macam 

alternatif pilihan produk yang diberikan konsumen pun semakin banyak dan 

membuat semakin berkembangnya ekspektasi konsumen untuk memenuhi sesuatu 

yang diinginkannya. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk bisa memberikan 

kepuasan pada konsumennya. Hal ini agar pelaku bisnis dapat mempertahankan 

bisnisnya secara berkesinambungan dengan perusahaan lain yang memiliki bidang 

bisnis yang sama. Milzan (2016). 
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Perusahaan yang ingin berkembang dan mendapatkan kepuasan dari 

konsumennya harus dapat memberikan nilai yang lebih terhadap berbagai kualitas 

yang diberikan kepada konsumen. Ardhy (2017).  

Upaya yang dilakukan perusahaan dalam menggapai tujuan perusahaan 

tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya dari aspek kualitas 

layanan, kualitas produk, kepercayaan, dan atmosfer restoran cepat saja. 

Kualitas layanan merupakan hal pertama yang harus dipikirkan pada bisnis 

kuliner. Kualitas pelayanan menurut Lukhman (2017) merupakan perspektif 

konsumen dalam jangka panjang serta merupakan evaluasi kognitif dari jasa 

transfer. Perusahaan yang memberikan komitmen pada kualitas dan secara 

konsisten memberikan kualitas pelayanan akan menikmati keunggulan persaingan 

sehingga perusahaan dapat membina hubungan pelanggan dengan sukses. Ketika 

suatu pelayanan yang didapatkan sudah diterapkan dengan tepat, maka aspek lain 

yang mempengaruhi kepuasan konsumen ialah kualitas produk. 

Kualitas produk dari tempat makan atau restoran perlu untuk terus 

ditingkatkan. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan inovasi-inovasi produk 

makanan yang terbaru. Tempat makan atau restoran perlu memberikan pelatihan 

kepada para pekerjanya agar mampu menghidangkan makanan yang berkualitas, 

akan membuat konsumen yang mengkonsumsinya merasa puas dan tertarik untuk 

datang kembali ke tempat makan atau restoran tersebut. Definisi dari kualitas 

produk itu sendiri menurut Kotler dan Armstrong (2009:283) ialah sekumpulan  
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ciri dan karakteristik dari barang ataupun jasa yang mempunyai kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan. 

Apabila kualitas layanan dan kualitas produk sudah terpenuhi dan dilakukan 

secara maksimal oleh restoran maka akan terciptalah kepercayaan konsumen. 

Keyakinan atau kepercayaan pelanggan merupakan faktor penting untuk menjalin 

hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan strategi untuk mencegah 

beralihnya pelanggan ke pihak pesaing. ( Jasfar, 2013).  

 Selain itu ada faktor lain yang berpengaruh terhadap bisnis adalah 

atmosfer restoran. Store atmosfer (suasana toko) adalah kesan keseluruhan yang 

disampaikan oleh tata letak toko, dekorasi, dan lingkungan sekitarnya (Lamb dkk, 

2001 dalam Ardhy (2017). Atmosfer restoran juga sangat penting untuk 

diperhatikan, dengan tata ruang atau dekorasi di dalam restoran yang menarik kan 

membuat para konsumen nyaman berada di dalamnya dan terciptalah kepuasan. 

Menurut penelitian yang dilakukan Milzan Haidi dan Bambang (2016:10) dengan 

terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya 

hubungan antara perusahaan dengan konsumennya menjadi lebih harmonis, serta 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptalah kepercayaan.  

 Terdapat perbedaan penelitian terdahulu terhadap variabel independen 

yaitu kualitas layanan, kualitas produk, kepercayaan, dan atmosfer restoran. 

Seperti yang dilakukan oleh Shandy Widjoyo Putro (2014), Ardhy Rafsanjani 

(2017), Johanes Gerardo (2014) menyatakan kualitas layanan dan kualitas produk 

berpengaruh positif, sedangkan penelitian dari Setya Ayu (2016), Erri Rimawan 
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(2017), Imam Santoso (2016),  mengatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh 

negatif  terhadap kepuasan konsumen serta penelitian dari Setya Ayu Diasari 

(2016), Erri Rimawan (2017),Johanes Gerado (2014) kualitas produk berpengaruh 

negatif terhadap kepuasan konsumen.  

 Untuk variabel kepercayaan menurut penelitian Lukman Khakim (2013), 

kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan sedangkan Erry 

Rimawan (2017) mengemukakan kepercayaan berpengaruh negatif terhadap 

kepuasan konsumen. Terakhir penelitian dari Ardhy Rafsanjani (2017) dan Milzan 

Haidi (2016) dengan hasil bahwa atmosfer restoran berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen sedangkan penelitian dari Imam Santoso yang menyatakan 

atmosfer restoran berpengaruh negatif terhadap kepuasan konsumen.  

 Permasalahan yang terjadi di Restoran Sultan Fried Chiken di Kudus 

diantaranya Pelayanannya yang lama sehingga mengurangi kepercayaan dari 

konsumen, produknya kurang bervariasi, kebersihannya kurang terjaga, dan 

tempat parkirnya yang sempit. Sehingga banyak konsumen yang mengeluh akan 

hal tersebut, yang akan berdampak tidak baik terhadap kelangsungan Restoran 

Sultan Fried Chiken yang dapat menyebabkan konsumennya berkurang. 
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Berikut adalah data pelanggan dari Sultan Fried Chiken bulan september sampai 

desember 2018. 

 

Sumber : Sultan Fried Chiken, 2019 

Dari tabel data pelanggan memperlihatkan dengan jelas pada bulan oktober 

sampai desember mengalami penurunan . Dari bulan oktober yang berjumlah 350 

pelanggan turun menjadi 300 pelanggan di bulan november. Sedangkan pada 

bulan desember  turun sebesar 225 pelanggan. 

 Peneliti merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian, mengingat 

bahwa setiap perusahaan ingin menciptakan repeat buying yang dilakukan oleh 

para konsumennya. Restoran Sultan Fried Chiken belum mampu menciptakan 

minat pembelian kembali dengan menjaga kepuasan pelanggannya, maka 

keuntungan yang diperoleh Restoran Sultan akan menurun. Restoran Sultan Fried 

Chiken harus berjuang dalam meningkatkan minat agar terjadi repeat buying 

(pembelian ulang), sehingga konsumen tertarik untuk makan kembali ke Restoran 

Sultan dan dengan memberikan serta menjaga kepuasan mereka. Oleh sebab itu, 
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peneliti mengambil judul “Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas Produk, 

Kepercayaan, dan Atmosfer Terhadap Kepuasan Konsumen Pada 

Konsumen Restoran Cepat Saji Sultan Fried Chiken di Kudus”. 

     

1.2.    Ruang Lingkup 

Peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian agar pembahasan 

penelitian ini dapat lebih terperinci dan tidak keluar dari batasan masalah yang 

ditetapkan. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu: 

1.2.1 Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepuasan konsumen, adapun 

variabel independennya adalah kualitas layanan, kualitas produk, 

kepercayaan, dan atmosfer restoran cepat saji. 

1.2.2  Obyek penelitian ini adalah Restoran Sultan Fried Chiken di Kudus 

1.2.3 Responden penelitian ini adalah konsumen Restoran Sultan Fried Chiken 

yaitu pelanggan yang minimal sudah dua kali makan di Restoran Sultan 

Fried Chiken. 

1.2.4 Waktu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan (jadwal terlampir).  

1.3.    Perumusan Masalah 

Pelaku bisnis sebuah restoran harus mampu untuk menciptakan minat 

pembelian kembali (repeat buying) dengan menjaga kepuasan konsumennya.  

Jika konsumen telah merasakan kepuasan, maka akan timbul loyalitas yang 

akan berdampak baik bagi restoran. Terkait dengan kualitas layanan, terkadang 
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layanannya yang lama sehingga kepercayaan konsumen menjadi berkurang, 

kebersihannya yang tidak terjaga, dan tempat parkir yang sempit membuat 

konsumen menjadi tidak nyaman. Serta kendala pada kualitas produknya yang 

tidak bervariasi. 

adapun perumusan masalah tersebut memunculkan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 

1.3.1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada 

Restoran Sultan Fried Chiken Kudus secara parsial? 

1.3.2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada 

Restoran Sultan Fried Chiken Kudus secara parsial ? 

1.3.3. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada 

Restoran Sultan Fried Chiken Kudus secara parsial? 

1.3.4. Apakah atmosfer berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada 

Restoran Sultan Fried Chiken Kudus secara parsial? 

1.3.5. Apakah kualitas layanan, kualitas produk, kepercayaan dan atmosfer  

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Restoran Sultan Fried 

Chiken secara berganda? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan  secara langsung 

terhadap kepuasan konsumen. 
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1.4.2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk secara langsung 

terhadap kepuasan konsumen. 

1.4.3. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan secara langsung terhadap 

kepuasan konsumen. 

1.4.4. Untuk menganalisis pengaruh atmosfer secara langsung terhadap 

kepuasan konsumen  restoran Sultan Fried Chiken Kudus. 

1.4.5. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan, kualitas produk, 

kepercayaan, dan atmosfer terhadap kepuasan konsumen restoran 

Sultan Fried Chiken Kudus. 

 

1.5.   Manfaat Penelitian 

1.5.1.  Manfaat Teoritis 

Manfaat bagi kalangan akademik, penelitian ini diharapkan memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai kualitas layanan, kualitas 

produk, kepercayaan dan atmosfer restoran cepat saji terhadap kepuasan 

konsumen, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan 

strategi bisnis. 

 

1.5.2.  Manfaat Praktis 

 1.  Manfaat Bagi Perusahaan 

Memberikan suatu pemahaman dan pemikiran baru bagi restoran, 

khususnya dalam hal ini adalah Restoran Sultan Fried Chiken untuk 
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dapat memasarkan produk-produknya agar dapat meningkatkan kepuasan 

konsumen. 

 2.  Manfaat Bagi Konsumen 

Penelitian ini memberikan pengetahuan atau informasi yang relevan 

untuk konsumen dalam kepuasan pelanggan.  

 


