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I PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang  

 Bisnis pangan khususnya kafé dan restoran 

menunjukkan perkembangan yang semakin pesat setiap 

tahunnya. Perkembangan kafé dan restoran ini juga terjadi di 

kota Malang. Berdasarkan data jumlah wajib pajak daerah Kota 

Malang, pada tahun 2012 ke tahun 2013 usaha kafé dan 

restoran meningkat dari 671 menjadi 703, dikarenakan produk 

pangan sudah tidak lagi menjadi produk konsumsi untuk 

memenuhi kebutuhan biologis manusia semata, namun telah 

menjadi sebuah gaya hidup baru di kalangan masyarakat. 

Produk pangan saat ini berubah menjadi sebuah industri kuliner 

yang tidak hanya memberikan cita rasa tapi juga kebutuhan lain 

manusia untuk bersosialisasi maupun beraktualisasi (Nindya, 

2014). 

Sebagai pihak yang membeli dan mengkonsumsi jasa, 

pelanggan adalah orang yang menilai tingkat pelayanan suatu 

kafé atau restoran. Apabila kualitas jasa yang diterima 

pelanggan lebih baik atau sama yang dengan yang di 

bayangkan, maka pelanggan akan cenderung mencobanya 

kembali, akan tetapi apabila tingkat pelayanan yang diberikan 

pelayan lebih rendah dari yang diharapkan, maka pelanggan 

akan kecewa dan tidak akan kembali lagi. Menurut Hasibuan 

(2007), pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari satu 
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pihak kepada pihak lainnya, dimana pelayanan yang baik 

adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah dan 

dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan bagi yang menerima.  

Pada saat ini, penyedia jasa dituntut untuk dapat 

menerapkan sistem manajemen yang secara professional 

mampu memenuhi keinginan maupun kebutuhan pelanggan. 

Kualitas pelayanan jasa bukan berdasarkan dari sudut pandang 

maupun persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut 

pandang persepsi pelanggan. Kualitas pelayanan jasa akan 

menunjukan kemampuan pihak restoran dalam memenuhi 

keinginan dan kebutuhan maupun harapan dari pelanggan. 

Dengan kata lain, kualitas pelayanan yang diberikan akan 

menentukan terwujudnya kepuasan pelanggan. Pelayanan yang 

ramah tamah dan etika yang baik menjadi suatu keharusan bagi 

semua bisnis termasuk bisnis kafé dan restoran (Mega, 2010) 

Legend Coffe Games & Cafémerupakan salah satu 

Coffe House di Kota Malang yang menyajikan beragam fasilitas 

exclusive dan unggul untuk menarik hati para pengunjung dan 

wisatawan. Seperti halnya kafé maupun restoran pada 

umumnya, Legend Coffe memiliki menu-menu andalan baik 

makanan maupun minuman. Menu makanan yang ditawarkan 

yaitu Bubur Ayam Legend, Kentang Goreng Mix, Roti Bakar 

Keju, Club Sandwich, Club Legend, dan masih banyak lagi 

menu lainnya.Selain menu makanan tersebut Legend Coffe juga 
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menawarkan menu minuman, terdapat beberapa varian kopi 

yang di tawarkan mulai dari Kopi Legend, Kopi Susu 

Tanggung,Blackcurrant tea dan masih banyak lainnya. Selain 

kopi, menu minuman unggulan Legend Coffe yaituPeach Tea, 

Italiano Espresso, Jus, Minuman Bersoda, minuman Coklat dan 

masih banyak menu lainnya. Di kafé ini juga menawarkan 

beberapa permainan, mulai dari Playstation, Xbox, Dingdong, 

Dart, Tablle Soccer dan Billiard. Tidak hanya itu, Legend Coffee 

Malang juga menghadirkan fasilitas free wifi yang disediakan 

untuk menunjang kebutuhan para pengunjung terutama bagi 

mereka para pengguna gadget. Semua fasilitas tersebut 

ditawarkan oleh Legend Coffe untuk mencapai tujuan utama 

mereka yaitu kepuasan konsumen. 

 Legend Coffemenerapkan sistem pelayanan yang ramah 

terhadap konsumen. Namun, sistem pelayanan yang diterapkan 

oleh Legend Coffe tidak semata-mata telah sesuai dengan 

keinginan dan harapan konsumen sehingga perlu dikaji apakah 

sistem pelayanan yang diterapkan oleh Legend Coffetelah 

memenuhi keinginan dan harapan konsumen. Salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk mengkaji sistem pelayanan 

ini adalah metode Servqual (Service Quality).  

 Metode Servqual merupakan metode kualitas jasa yang 

paling populer dan hingga kini banyak dijadikan acuan dalam 

riset manajemen dan pemasaran jasa yang dikembangkan oleh 

Parasuraman, dalam Tjiptono dan Gregorius (2011). Metode ini 
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dapat mengukur kualitas layanan dan dapat digunakan untuk 

menganalisis penyebab dari permasalahan layanan tersebut. 

Kemungkinan yang terjadi terhadap kualitas pelayanan adalah 

pelayanan yang diberikan belum memenuhi harapan konsumen. 

Kemungkinan-kemungkinan tersebut dianalisis dengan mencari 

kesenjangan (gap) antara persepsi penyedia jasa dengan 

harapan konsumen. Skor pada gap ini menunjukan nilai dari 

kualitas pelayanan atau nilai Servqual. NilaiServqual dapat 

diperoleh dengan memberi penilaian pada masing-masing 

variabel, baik pada variabel persepsi manapun variabel harapan 

yang didapatkan melalui kusioner kepada konsumen.Pada 

penelitian ini, terdapat lima dimensi yang digunakan untuk 

mengukur suatu kualitas jasa, yaitu reponsivensess (daya 

tanggap), reliability (kehandalan), assurance (jaminan), emphaty 

(perhatian), dan tangible (bukti fisik). 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Atribut-atribut kualitas pelayanan apa yang menjadi prioritas 

utama untuk dilakukan perbaikanLegend Coffe Games & 

Cafe ? 

2. Apa saja variabel-variabel yang dianggap sebagai faktor 

penunjang kepuasan konsumen di Legend Coffe Games & 

Café. 



5 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui variabel-variabel kualitas pelayanan yang 

menjadi prioritas utama sebagai bahan perbaikan atau 

dikembangkan di Legend CoffeGames & Café. 

2. Mengetahui variabel-variabel yang dianggap sebagai faktor 

penunjang kepuasan konsumen di Legend Coffe Games & 

Café. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

metode yang dapat dterapkan untuk mengetahui kebutuhan dan 

harapan konsumen pada sebuah kafé, serta bisa menjadi 

evaluasi bagi Legend Coffe untuk memperbaiki sistem 

pelayanan yang diterapkan. 
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