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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Salah satu subsektor pertanian adalah peternakan yang mempunyai peranan cukup 

besar dalam menunjang perekonomian di Indonesia. Hal ini juga didukung dengan jumlah 

penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah dan berkorelasi positif dengan 

kebutuhan protein hewani yang belum mencukupi. Paling tidak dengan adanya 

pengembangan subsektor peternakan ini diharapkan pemenuhan kebutuhan protein hewani 

akan terpenuhi. Komoditi peternakan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan protein 

hewani di Indonesia adalah ayam pedaging. Peranan ternak, khususnya ayam pedaging tidak 

bisa dipisahkan dalam pembangunan di Negara ini. Seiring dengan bermunculnya rumah 

makan yang menawarkan produk hasil ternak terutama daging ayam dengan berbagai jenis 

pengolahannya maka konsep pemasaran harus diperhatikan dengan baik agar dapat bersaing 

serta mengikuti perilaku dan selera konsumen yang sesuai dengan citra rumah makan. 

(Widyaratna,2001) 

Seiring dengan semakin modernnya perkembangan zaman, sehingga timbul berbagai 

macam usaha atau bisnis yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan 

kepuasan pelanggan. Semakin ketatnya persaingan bisnis di Indonesia, maka banyak 

perusahaan berlomba-lomba untuk membangun pembentukan citra perusahaan (image 

building) supaya mudah dikenal masyarakat dan dapat menarik konsumen. Selain itu, 

perusahaan juga menawarkan berbagai macam variasi produk dengan kualitas yang baik agar 

ada kenaikan dari tingkat pembelian konsumen (Lupiyoadi, 2001) 

 Citra dapat dikatakan sebagai persepsi masyarakat dari adanya pengalaman, 

kepercayaan, perasaan, dan pengetahuan masyarakat itu sendiri terhadap perusahaan, 

sehingga aspek fasilitas yang dimiliki perusahaan, dan layanan yang disampaikan karyawan 

kepada konsumen dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap citra, sehingga dapat 

mendatangkan profit bagi perusahaan. Keuntungan perusahaan yang didapat dapat dinilai dari 

konsumsi produk atau jasa perusahaan oleh konsumen yang diiringi dengan kepuasan yang 

didapat oleh konsumen (Lupiyoadi , 2001) 

 Pembentukan citra perusahaan tersebut dapat terbentuk, apabila perusahaan mampu 

memberikan produk barang dan jasa sesuai dengan harapan konsumen. Salah satu cara untuk 

membangun citra yang baik kepada konsumen yaitu dengan meningkatkan pelayanan. 

Kesadaran akan kepuasan konsumen tersebut menyebabkan perusahaan untuk meningkatkan 
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kualitas pelayananya dengan cara memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan 

yang diikuti dengan adanya upaya menggali informasi dari pasar (Zeithmhal, et all. 

2009:103) 

 Kualitas produk atau jasa yang diberikan perusahaan dan pencitraan perusahaan 

berhubungan erat  dengan keuntungan yang akan di dapat oleh perusahaan, karena dengan 

kualitas produk yang memenuhi preferensi konsumen akan mengikat konsumen sehingga 

perusahaan tersebut tertanam dalam benak konsumen hal ini tentunya menguntungkan bagi 

pihak perusahaan karena konsumen dapat melakukan promosi secara tidak langsung kepada 

teman, keluarga ataupun kepada orang lain untuk mengkonsumsi produk atau jasa dari 

prusahaan tersebut. Pada gilirannya kepuasan konsumen dapat menciptakan kesetiaan atau 

loyalitas konsumen kepada perusahaan salah satunya adalah bagi perusahaan rumah makan. 

(Kassali, 1998) 

 Salah satu bisnis yang mengandalkan pencitraan perusahaan (image building), 

pelayanan dan produk adalah bisnis restoran. Bisnis ini sekarang sedang berkembang pesat, 

di perkotaan, termasuk di kota Tulungagung. Banyak sekali di buka restoran-restoran baik 

lokal maupun restoran asing yang menawarkan berbagai macam pilihan menu dan rasa di 

kota Tulungagung. Restoran asing ternyata merupakan salah satu pesaing yang cukup 

tangguh bagi restoran lokal di Tulungagung. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya 

volume restoran asing diseluruh sudut kota Tulungagung. 

 Bisnis yang menjual daging ayam olahan menjadi semakin maju pesat sebagaimana 

dapat dilihat banyaknya rumah makan baru atupun dengan membuka cabang didaerah lain. 

Salah satu rumah makan yang menjual daging  ayam olahan dan berkembang sangat pesat  

dalam akhir-akhir ini adalah sop ayam Pak Min Klaten. Lokasi dari sop ayam Pak Min Klaten 

berada di Jl. Supriadi no.30 Tulungagung ini sangat strategis untuk usaha karena lokasinya 

didepan plaza nirwana Tulungagung. 

 Pesatnya perkembangan sop ayam Pak Min Klaten di Tulungagung yang menjual 

daging ayam olahan tersebut tidak terlepas kemampuannya untuk dapat memaksimalkan 

kepuasan pelanggannya, baik melalui pengembangan kualitas produk maupun kualitas 

pencitraan dan pelayanan perusahaan. sop ayam Pak Min Klaten untuk dapat mengetahui 

tingkat kepuasan konsumen memerlukan pengakuan konsumen perihal kinerja  karyawan. 

Produk dari sop ayam Pak Min Klaten tetap mempertahankan resep racikan bumbu yang 

dibuat oleh pendirinya yaitu Pak Min sampai genegasi ke dua yaitu Pak Mul sehingga rasa 

dari sop ayam Pak Min Klaten tetap seperti dulu.  
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Solusi untuk mengatasi kondisi seperti di atas, rumah makan harus mampu melakukan 

strategi usahanya dengan lingkungan yang terus berubah atau harus mampu melakukan 

berbagai alternatif pengelolaan agar dapat bertambah dan terus tumbuh berkembang sehingga 

tujuan rumah makan dapat tercapai. Kotler (2009) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam 

persaingan sering terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai serta 

meningkatkan kualitasnya. 

 Pengelola rumah makan  dapat melakukan perubahan-perubahan dengan mengetahui 

informasi dari pengakuan konsumen perihal kinerja, sehingga diharapkan kepuasan 

pelanggan akan terus meningkat sehingga berdampak positif dalam pembentukan citra 

perusahaan yang baik. Dengan demikian penelitian ini berfungsi untuk memperoleh 

informasi tentang pengaruh pencitraan suatu perusahaan terhadap  kepuasan konsumen atas 

layanan jasa rumah makan sop ayam Pak Min Klaten, sehingga judul dalam penelitian ini 

adalah “ANALISIS PEMBENTUKAN CITRA (IMAGE BUILDING) TERHADAP 

KEPUASAN KONSUMEN PADA SOP AYAM PAK MIN KLATEN DI 

TULUNGAGUNG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Banyaknya bermunculan usaha yang menjual daging ayam olahan menimbulkan 

persaingan ketat antara satu dengan yang lain, salah satunya adalah Sop Ayam Pak Min 

Klaten, sehingga diperlukan strategi penjualan agar produknya dapat terjual dan para 

pelanggannya tidak berpindah ke pesaingnya. Strategi penjualan tersebut yaitu dengan 

menjaga pencitraan perusahaan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayannya, sehingga 

dengan kualitas nama atau citra suatu perushaan dan pelayanan yang baik diharapkan 

konsumen dapat merasakan kepuasan akan pelayanan yang telah diberikan, dengan demikian 

konsumen akan selalu puas dan ingin kembali mengkonsumsi produknya serta bercerita 

positif tentang produknya. Dari uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana kepuasan konsumen terhadap produk sop ayam Pak Min Klaten ? 

2. Bagaimana pengaruh pembentukan citra  terhadap kepuasan konsumen sop ayam Pak 

Min Klaten ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian adalah : 

1 Untuk mengetahui kepuasan konsumen terhadap produk sop ayam Pak Min Klaten. 

2 Untuk mengetahui pengaruh pembentukan citra  terhadap kepuasan konsumen sop 

ayam Pak Min Klaten. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

  Manfaat penelitian adalah Mempertahankan konsumen sekaligus meningkatkan 

konsumen pada rumah makan Sop Ayam Pak Min Klaten Cabang Tulungagung di dalam 

dunia kuliner yang memiliki persaingan ketat dengan produk olahan utama dari daging ayam 

di Jawa Timur. 

 

1.5 Kerangka Pikir  

 Salah satu strategi penjualan untuk dapat menjual produknya dan mempertahankan 

konsumen adalah dengan mempertahankan citra dari perusahaan yang dikemas dalam 

kualitas pelayanan dan mengutamakan kepuasan konsumen, dalam memberikan kepuasan 

yang maksimal kepada konsumen, Sop Ayam Pak Min  selalu berusaha memberi pelayanan 

yang maksimal kepada konsumennya. Konsumen akan selalu ingin mendapatkan pelayanan 

yang baik dan memuaskan, sehingga akan terbentuk harapan dari konsumen, selanjutnya 

akan menerima pelayanan dari  Sop Ayam Pak Min Klaten dan menilai pelayanan tersebut 

serta membandingkan dengan harapannya. 

  Perbandingan antara pelayanan yang diterima dengan harapan itulah yang digunakan 

sebagai ukuran dalam menentukan kualitas pelayanan Sop Ayam Pak Min Klaten, 

Kemungkinan yang terjadi positif, negatif atau bahagia. Jika positif, berarti pelayanan yang 

diberikan oleh Sop Ayam Pak Min Klaten sesuai dengan harapan oleh konsumen ( merasa 

puas), negatif jika pelayanan yang diterima kurang sesuai dengan harapan konsumen (tidak 

puas) dan bahagia jika pelayanan yang diterima konsumen melampaui harapan atau 

konsumen merasa sangat puas atas pelayanan yang diterimanya. 

 Salah satu strategi pencitraan perusahaan untuk dapat menjual produknya dan 

mempertahankan konsumen adalah dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik 

mengutamakan pada kepuasan konsumen dalam memberikan kepuasan yang maksimal 

kepada konsumen, Sop Ayam Pak Min Klaten selalu berusaha memberi pelayanan yang 

maksimal kepada konsumennya. Konsumen akan selalu ingin mendapatkan pelayanan yang 

baik dan memuaskan, sehingga akan terbentuk harapan dari konsumen, selanjutnya akan 

menerima pelayanan dari  Sop Ayam Pak Min Klaten dan menilai pelayanan tersebut serta 

membandingkan dengan harapannya. 

Perbandingan antara pelayanan yang diterima dengan harapan itulah yang digunakan 

sebagai ukuran dalam menentukan kualitas pelayanan Sop Ayam Pak Min Klaten, 

Kemungkinan yang terjadi positif, negatif atau bahagia. Jika positif, berarti pelayanan yang 

diberikan oleh Sop Ayam Pak Min Klaten sesuai dengan harapan oleh konsumen ( merasa 
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puas), negatif jika pelayanan yang diterima kurang sesuai dengan harapan konsumen (tidak 

puas) dan bahagia jika pelayanan yang diterima konsumen melampaui harapan atau 

konsumen merasa sangat puas atas pelayanan yang diterimanya. 

  Penilaian pembentukan citra Sop Ayam Pak Min Klaten, variabel–variabel yang 

dipertimbangkan adalah meliputi variabel citra bayangan, citra yang berlaku, citra majemuk, 

citra perusahaan, citra yang diharapkan. Untuk mengetahui kerangka pikir tersebut, lebih 

jelasnya dapat dilihat dari skema dibawah ini. : 
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1.6 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis ini sendiri berarti pernyataan tentative merupakan dugaan tentang apa saja 

yang diamati dalam usaha untuk memahaminya. Penelitian ini juga menggunakan hipotesis 

nol, hal ini disebabkan oleh seorang ilmuwan harus menyangsikan kebenaran setiap 

pertanyaan sebelum terbukti benar  secara empiris. 

1. Penyajian hidangan dengan rapi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

2. Sambutan ramah dan sopan oleh karyawan rumah makan sop Ayam pak Min memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

3. Penyajian cepat dan tepat oleh karyawan rumah makan sop Ayam pak Min memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

4. Efek positif yang diterima konsumen rumah makan sop ayam pak Min dan pegawainya 

memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen.   

5. Kekompakan karyawan rumah makan sop ayam pak Min  memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen 

6. Kedisiplinn karyawan di rumah makan sop ayam pak Min memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen 

7. Daya tanggap pegawai di rumah makan sop ayam pak Min terhadap kebutuhan pelanggan 

pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

8. Tidak adanya keluhan dari pelanggan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen 

 


