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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Bisnis kuliner memiliki prospek yang cukup bagus di Indonesia dan diminati 

masyarakat, karena selain menghasilkan keuntungan yang tinggi makanan juga 

menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang. Saat ini perkembangan bisnis kuliner 

telah mengalami banyak kemajuan yang cukup pesat sehingga mendorong 

persaingan antar perusahaan semakin meningkat. Persaingan tersebut muncul 

karena adanya perubahan yang terjadi pada pola hidup dan konsumsi masyarakat 

yang selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan biologis maupun 

psikologis. Perusahaan harus dapat memahami kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang terus meningkat. Kotler dan Keller (2012:24) menyebutkan 

bahwa perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memberikan 

sebuah proporsi nilai yang merupakan serangkaian keuntungan dimana 

perusahaan menawarkannya kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan. 

Widjoyo (2016: 2) menyebutkan bahwa perusahaan harus mengetahui 

tentang perilaku konsumen untuk dapat mempengaruhi konsumen dalam rangka 

merebut pangsa pasar. Setelah itu, perusahaan harus mempertahankan kepuasan 

konsumen. Memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah inti dari 

pemasaran, sasaran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai pelanggan untuk 

menghasilkan laba. Kotler dan Amstrong (2012:230) menyatakan bahwa 

kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari 
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perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan 

harapan-harapannya, jika kinerja berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas. 

Jika konsumen telah merasakan kepuasan, maka akan menimbulkan loyalitas 

konsumen dimana hal ini akan sangat berdampak baik dan menjadi suatu 

keuntungan tersendiri bagi restoran yaitu terjadinya pembelian ulang di masa akan 

datang. 

Loyalitas menggambarkan persentase dari orang yang pernah membeli 

dalam jangka waktu tertentu dan melakukan pembelian ulang sejak pembeliannya 

yang pertama (Situmorang, 2010:138). Bagi perusahaan dalam jangka panjang 

lebih menguntungkan mempertahankan pelanggan lama (pelanggan yang loyal) 

dibandingkan terus-menerus menarik dan menumbuhkan pelanggan baru karena 

semakin mahalnya biaya perolehan pelanggan baru dalam persaingan yang 

semakin ketat. Pelanggan yang memiliki loyalitas kepada perusahaan cenderung 

melakukan transaksi berulang dan mencari apa yang dibutuhkannya kepada 

perusahaan tersebut. Menurut Moven dan Minor (2012: 54) menyatakan bahwa 

loyalitas sebagai kondisi dimana pelanggan mempunyai sikap positif terhadap 

suatu merek, mempunyai komitmen pada merek tersebut dan bermaksud 

meneruskan pembeliannya di masa mendatang. Untuk itu, perusahaan perlu 

meningkatkan kepuasan pelanggan yang nantinya akan berdampak pula pada 

peningkatan loyalitas pelanggan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas dan kepuasan pelanggan 

adalah kualitas produk. Kotler dan Armstrong (2012:282) mengemukakan bahwa 

kualitas produk berhubungan erat dengan kemampuan produk untuk menjalankan 
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fungsinya, termasuk keseluruhan produk, keandalan, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian dan perbaikan serta atribut bernilai lainnya. Kotler dan Armstrong 

(2012:283) juga mengatakan bahwa kualitas produk dapat memberikan dorongan 

kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. 

Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk 

memahami dengan seksama harapan serta kebutuhan pelanggan, dengan demikian 

perusahaan dapat memberikan produk yang berkualitas dengan memaksimumkan 

pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimalkan atau meniadakan 

pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan. Pada gilirannya produk yang 

berkualitas dapat menciptakan kesetiaan atau loyal kepada perusahaan. 

Selain faktor di atas, dalam meraih kepuasan dan loyalitas pelanggan, 

perusahaan perlu meningkatkan kualitas pelayanan untuk mengembangkan 

kepuasan konsumen yang berdampak pada loyalitas pelanggannya, karena 

pelayanan yang berkualitas rendah akan menanggung resiko pelanggan tidak setia 

atau loyal dan begitu pun sebaliknya. Menurut Kotler & Keller (2012:343) 

menyebutkan bahwa kualitas pelayanan dapat memberikan suatu dorongan yang 

kuat, pada pelanggan untuk membentuk suatu hubungan yang baik dengan badan 

usaha. Dalam jangka panjang, hubungan tersebut mengharuskan badan usaha 

untuk lebih memahami harapan serta kebutuhan pelanggan. Lovelock dan Wirtz 

(2011: 38) menyebutkan bahwa beberapa pelaku usaha disektor layanan 

mengharuskan pelanggan untuk masuk ke dalam usaha. Konsumen menilai 

pelayanan tidak hanya ingin didasarkan suatu hasil dari pelayanan tapi yang harus 

mempertimbangkan pengolahan yang diberikan pelayanan tersebut.  
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Kemudian, faktor lain yang mempengaruhi loyalitas dan kepuasan 

pelanggan adalah fasilitas. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat 

memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu 

kegiatan (Michelle dan Siagian, 2019:2). Fasilitas merupakan tolak ukur dari 

semua pelayanan yang diberikan, serta sangat tinggi pengaruhnya terhadap 

kepuasan pelanggan, karena dengan tingkat fasilitas yang ada juga sangat 

memudahkan pelanggan dalam beraktifitas serta nyaman untuk menggunakan 

fasilitas yang ada. Semakin pelanggan merasakan kepuasan maka akan 

meningkatkan loyalitas pelanggan. 

Kota Pati merupakan kota yang mempunyai masyarakat dengan tingkat 

komsumtif yang tinggi, dapat dilihat dari berbagai jenis bisnis ada di Pati 

berkembang sangat pesat. Salah satu bisnis yang berkembang sangat pesat di Pati 

adalah bisnis kuliner. Persaingan bisnis kuliner saat ini semakin ketat, terbukti 

belakangan ini terus bermunculan restoran-restoran baru. Dalam penelitian ini 

penulis mengambil objek penelitian pada Restoran Lombok Idjoe Pati. Restora 

Lombok Idjoe Pati dikenal dengan ayam gorengnya yang spesial. Namun, ada 

puluhan menu menarik yang ditawarkan di sini, mulai dari aneka jenis makanan 

dan minuman. Seperti warung makan pada umumnya, restoran Lombok Idjoe Pati 

dibanjiri pengunjung pada momen-momen tertentu. Parkirnya cukup luas dengan 

tempat yang cukup representatif. Sebagai penanda, ada patung semar atau bagong 

yang mempersilahkan pengunjung di depan rumah makan. Cocok untuk rapat 

santai, makan bareng keluarga, ketemuan, atau lainnya.  
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 Fenomena yang terjadi di restoran Lombok Idjoe Pati adalah tingginya 

tingkat persaingan bisnis kuliner yang ada di kota Pati mempengaruhi jumlah 

pengunjung pada restoran Lombok Idjoe Pati dan menyebabkan perusahaan tidak 

mencapai target yang telah di tetapkan. Berikut ini adalah tabel 1.1 yang 

menggambarkan perkembangan jumlah restoran/rumah makan di Kota Pati.  

Tabel 1.1 

Jumlah Restoran/Rumah Makan Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2019 

Wilayah Jumlah Restoran/Rumah Makan 

Kabupaten Pati 

2017 2018 2019 

37 39 43 

Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Pati (2019), diakses melalui 

https://jateng.bps.go.id 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah 

usaha kuliner resmi yang tersebar di wilayah Kota Pati. Jumlah rumah makan 

yang resmi terdaftar mengalami peningkatan, sehingga mempengaruhi jumlah 

pengunjung pada restoran Lombok Idjoe Pati. Berikut ini adalah tabel 1.2 yang 

menggambarkan perbandingan target dan realisasi jumlah pengunjung restoran 

Lombok Idjoe Pati.  
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Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Jumlah Pelanggan Restoran Lombok Idjoe Pati 

Bulan Januari – September 2019 

 

 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi jumlah 

pengunjung dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh restoran 

Lombok Idjo Pati. Pada bulan Januari, April, Mei, Juni dan Juli telah mencapai 

target yang telah ditetapkan yaitu jumlah pengunjung pada restoran Lombok Idjo 

Pati masing-masing sebesar 553, 550, 850, 1000 dan 585. Sedangkan pada bulan 

Februari, Maret, Agustus dan September tidak dapat mencapai target yang telah 

ditetapkan yaitu jumlah pengunjung pada  masing-masing sebesar 423, 396, 371 

dan 400. 

Fenomena yang ada pada restoran Lombok Idjoe Pati adalah belum 

maksimalnya jumlah pengunjung pada restoran Lombok Idjoe Pati dikarenakan 

Bulan Realisasi Jumlah Pelanggan Target  Jumlah Pelanggan 

Januari 553 550 

Februari 423 550 

Maret 396 550 

April 550 550 

Mei 850 550 

Juni 1000 550 

Juli 585 550 

Agustus 371 550 

September 400 550 

Total 5128 4950 

Sumber: Restoran Lombok Idjoe Pati, 2019 
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kepuasan pelanggan rendah sehingga berdampak pada loyalitas pelanggan dalam 

memilih restoran Lombok Idjoe Pati sebagai tempat yang patut dikunjungi pun 

menjadi rendah. Hal tersebut dikarenakan kualitas produk pada restoran Lombok 

Idjoe Pati, menurut pelanggan disana tergolong biasa saja atau tidak ada pembeda 

dari restoran lainnya. Pelanggan merasa apa yang mereka harapkan tidak 

sebanding dengan apa yang diterima sehingga menimbulkan ketidakpuasan 

dengan restoran Lombok Idjoe Pati.  

Selain itu, kualitas pelayanan disana tergolong rendah dikarenakan 

karyawan restoran Lombok Idjoe Pati terkadang membuat konsumen menunggu 

terlalu lama terhadap penyajian makanan pada hari libur. Dimana waktu 

menunggu pelayanan wajarnya sekitar 10-20 menit tetapi restoran Lombok Idjoe 

Pati menyajikan hingga sampai satu jam. Hal ini membuat pelanggan tidak puas 

dan enggan makan di restoran Lombok Idjoe Pati kembali. Kemudian, fasilitas 

yang disediakan oleh restoran Lombok Idjoe Pati kurang memuaskan dikarenakan 

minimnya tempat duduk, jika restoran sedang ramai terkadang banyak pelanggan 

yang harus menunggu karena tempat duduk pun habis sehingga pelanggan merasa 

kesal dan kecewa akibat menunggu lama untuk mendapatkan tempat duduk 

(bergantian dengan pengunjung lainnya). 

Ada perbedaan penelitian (gap research) pada penelitian yang dilakukan 

oleh Anggraeni (2016: 6) menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Bertolak belakang dari penelitian yang 

dilakukan oleh Hartanto dan Andreani (2018:8) menyatakan bahwa kualitas 

produk tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 
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konsumen. Kurniawati (2016:8) menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel kualitas produk terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan Sembiring, dkk (2017:10) menyatakan 

bahwa variabel kualitas produk terbukti memiliki pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Hartanto dan Andreani (2018:8) menyatakan bahwa kualitas layanan 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Berbeda dengan Sembiring, dkk (2017:10) yang menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan terbukti tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Sembiring, dkk (2017:10) menyatakan bahwa kualitas pelayanan 

terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Berbeda 

dengan Syartikarini, dkk (2016:6) yang menyatakan bahwa kualitas layanan tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.  

Research gap mengenai fasilitas adalah hasil penelitian oleh Michelle dan 

Siagian (2019:7) menyatakan bahwa fasilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Moha dan Loidong (2018: 6) mengatakan bahwa fasilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Michelle dan Siagian (2019:7) 

menyatakan bahwa fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Berbeda dengan Syartikarini, dkk (2016:6) yang menyatakan bahwa 

fasilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.  

Putro, dkk (2016: 8) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh Dharma (2017: 9) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan tidak memilki 

pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan uraian permasalahan dan research gap di atas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian pentingnya faktor kualitas produk, kualitas 

layana dan fasilitas yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan maka perlu dilakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan, oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk menguji pengaruh yang terjadi antar variabel dengan judul 

“Peningkatan Loyalitas Pelanggan Restoran Melalui Kualitas Produk, 

Kualitas Layanan dan Fasilitas Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai 

Variabel Intervening Studi Pada Restoran Lombok Idjoe Pati” 

 

1.2. Ruang Lingkup  

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian adalah berikut ini : 

a. Obyek dari penelitian ini adalah restoran Lombok Idjoe Pati. 

b. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Variabel eksogen adalah kualitas produk, kualitas layanan dan fasilitas. 

2) Variabel endogen adalah kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan. 

c. Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan restoran Lombok Idjoe 

Pati. 

d. Penelitian dilakukan selama 3 bulan setelah proposal disetujui. 
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1.3. Perumusan Masalah 

Fenomena yang ada pada restoran Lombok Idjoe Pati adalah belum 

maksimalnya jumlah pengunjung pada restoran Lombok Idjoe Pati dikarenakan 

kepuasan pelanggan rendah sehingga berdampak pada loyalitas pelanggan dalam 

memilih restoran Lombok Idjoe Pati sebagai tempat yang patut dikunjungi pun 

menjadi rendah. Hal tersebut dikarenakan kualitas produk pada restoran Lombok 

Idjoe Pati, menurut pelanggan disana tergolong biasa saja atau tidak ada pembeda 

dari restoran lainnya. Pelanggan merasa apa yang mereka harapkan tidak 

sebanding dengan apa yang diterima sehingga menimbulkan ketidakpuasan 

dengan restoran Lombok Idjoe Pati. Selain itu, kualitas pelayanan disana 

tergolong rendah dikarenakan karyawan restoran Lombok Idjoe Pati terkadang 

membuat konsumen menunggu terlalu lama terhadap penyajian makanan pada 

hari libur. Dimana waktu menunggu pelayanan wajarnya sekitar 10-20 menit 

tetapi restoran Lombok Idjo Pati menyajikan hingga sampai satu jam. Hal ini 

membuat pelanggan tidak puas dan enggan makan di restoran Lombok Idjoe Pati 

kembali.  Kemudian, fasilitas yang disediakan oleh restoran Lombok Idjoe Pati 

kurang memuaskan dikarenakan minimnya tempat duduk, jika restoran sedang 

ramai terkadang banyak pelanggan yang harus menunggu karena tempat duduk 

pun habis sehingga pelanggan merasa kesal dan kecewa akibat menunggu lama 

untuk mendapatkan tempat duduk (bergantian dengan pengunjung lainnya). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dalam 

penelitian ini adalah : 
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1.3.1. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan 

restoran Lombok Idjoe Pati?  

1.3.2. Bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan 

restoran Lombok Idjoe Pati? 

1.3.3. Bagaimana pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pelanggan restoran 

Lombok Idjoe Pati? 

1.3.4. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

restoran Lombok Idjoe Pati? 

1.3.5. Bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan 

restoran Lombok Idjoe Pati? 

1.3.6. Bagaimana pengaruh fasilitas terhadap loyalitas pelanggan restoran 

Lombok Idjoe Pati? 

1.3.7. Bagaimana pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

restoran Lombok Idjoe Pati? 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap  kepuasan pelanggan 

restoran Lombok Idjoe Pati. 

1.4.2. Menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan 

restoran Lombok Idjoe Pati. 
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1.4.3. Menganalisis pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pelanggan restoran 

Lombok Idjoe Pati. 

1.4.4. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

restoran Lombok Idjoe Pati. 

1.4.5. Menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan 

restoran Lombok Idjoe Pati. 

1.4.6. Menganalisis pengaruh fasilitas terhadap loyalitas pelanggan restoran 

Lombok Idjoe Pati. 

1.4.7. Menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

restoran Lombok Idjoe Pati. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

a. Bagi Akademis  

Peneletian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai kualitas 

produk, kualitas layanan dan fasilitas serta pengaruhnya terhadap kepuasan 

dan loyalitas pelanggan.  

b. Bagi Peneliti. 

Penelitian ini sebagai salah satu wahana latihan pengembangan kemampuan 

dan penerapan teori yang diperoleh dalam perkuliahan. 

c. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam memperhatikan faktor 

kualitas produk, kualitas layanan dan fasilitas untuk medapatkan kepuasan 

dan loyalitas pelanggan di tengah maraknya persaingan usaha sejenis.  


