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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan perekonomian melalui jasa kuliner di Indonesia 

sangat pesat belakangan ini. Usaha ekonomi di bidang ini 

merupakan prospek yang sangat baik ditinjau dari keadaan 

ekonomi yang masih berkembang. Kota Malang merupakan 

kota pendidikan dan wisata dengan suasana yang sejuk dan 

asri sehingga menambah bisnis usaha kuliner yang semakin 

bersaing. Pertumbuhan ekonomi di Kota Malang hingga akhir 

November ini tercatat tinggi di tahun 2013 ini. Bahkan, 2014 

mendatang pertumbuhannya diprediksi tetap tinggi pula di 

kisaran 7-8 persen, seiring peningkatan daya beli masyarakat 

yang relatif tinggi. Saat ini pertumbuhannya sudah mencapai 

7,57 persen, meskipun pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 

baru bisa diketahui dalam laporan akhir tahun walikota, namun 

masih dalam kisaran yang sama dengan tahun 2012 lalu. Tiga 

sektor turut menopang perekonomian yang ada, yakni 

Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) serta industri 

pengolahan dan jasa (Anonimous, 2013). 

Peningkatan yang terjadi membuat tingginya persaingan 

antar pengusaha khusunya di bidang industri pengolahan dan 

jasa. Suatu perusahaan jasa kuliner dapat memenangkan suatu 

persaingan apabila mengetahui kebutuhan dan keinginan 

konsumen dengan melakukan perbaikan kualitas di segala 

aspek. Salah satu tindakan untuk memuaskan konsumen yaitu 

dengan cara pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya. 

Banyak perusahaan yang berlomba untuk memberikan kualitas 

pelayanan (service) yang memuaskan pelanggan dan juga 
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menawarkan produk baru dengan kualitas yang baik pula agar 

dapat meningkatkan jumlah konsumen. Irawan (2002) 

menyatakan bahwa faktor yang dapat mendukung kepuasan 

konsumen adalah kualitas produk, harga, kualitas pelayanan, 

faktor emosional, biaya dan kemudahan. 

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen 

berkaitan erat dengan keuntungan yang akan diterima oleh 

perusahaan, karena dengan pelayanan yang baik akan 

membuat konsumen menjadi puas dan ingin kembali atau 

malah menambah jumlah pelanggan dengan jalan para 

konsumen menceritakan kepada orang lain. Perusahaan harus 

memulai memikirkan pentingnya pelayanan pelanggan secara 

lebih matang melalui kualitas pelayanan, karena kini semakin 

disadari bahwa pelayanan (kepuasan pelanggan) merupakan 

aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan 

memenangkan persaingan (Tjiptono, 2005). Apabila 

konsumen menerima kualitas pelayanan yang tergolong buruk 

maka sesuai dengan Kotler (2002) menjelaskan bahwa 

seseorang yang merasa tidak puas akan suatu produk rata-rata 

akan menceritakan kepada sepuluh orang lainnya. Kassali 

(1998) kepuasan konsumen dapat menciptakan kesetiaan dan 

loyalitas konsumen pada perusahaan salah satunya adalah bagi 

perusahaan rumah makan. 

Daging iga atau rib adalah bagian daging sapi yang dapat 

dikonsumsi yang berada menempel pada tulang iga atau tulang 

rusuk. Salah satu  Rumah makan di kota Malang yang 

menyediakan makanan olahan iga yang sudah tidak diragukan 

lagi adalah Rumah Makan Iga Bakar Mas Giri. Rumah makan 

Iga Bakar Mas Giri  yang terletak di Jl. Jakarta No. 16 Malang 

merupakan cabang ke 20, di Jawa Timur hanya terdapat di 
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Malang dan Tulungagung. Lokasi yang strategis juga 

menguntungkan karena dekat dengan area kampus, jalan raya, 

tempat parkir yang luas, fasilitas rumah makan yang memadai 

serta bangunan rumah makan yang unik, dimana atap 

bangunan rumah makan terbuat dari jerami membuat 

konsumen tertarik mengunjungi rumah makan tersebut. 

Pemilik rumah makan juga perlu memperhatikan tingkat 

kepuasan konsumen dalam pembelian dan kualitas pelayanan 

yang diberikan dalam melakukan pembelian produk olahan 

iga, sehingga penelitian ini diutamakan pada “Analisis 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen dalam 

Pembelian pada Iga Bakar Mas Giri di Kota Malang”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Semakin banyaknya usaha yang menjual makanan olahan 

berbahan dasar iga mampu menimbulkan persaingan yang 

cukup ketat antar perusahaan, salah satunya yakni Iga Bakar 

Mas Giri yang mana diperlukan strategi penjualan yang baik 

agar produknya tetap terjaga kualitasnya dan mampu 

mempertahankan pelanggan untuk setia terhadap produk 

tersebut. Strategi yang digunakan yakni dengan cara evaluasi 

kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada konsumen 

sehingga konsumen mampu merasakan kepuasan dan ingin 

kembali serta mampu menceritakan produk yang ditawarkan 

dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kepuasan konsumen dalam  pembelian 

produk pada Rumah Makan Iga Bakar Mas Giri di 

Malang? 
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2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen pada Rumah Makan Iga Bakar Mas 

Giri di Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah : 

1. Mengetahui kepuasan konsumen dalam pembelian 

produk pada Rumah Makan Iga Bakar Mas Giri di 

Malang. 

2. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen pada Rumah Makan Iga Bakar Mas 

Giri di Malang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah: 

1. Mempertahankan konsumen sekaligus meningkatkan 

konsumen pada Rumah Makan Iga Bakar Mas Giri 

dalam dunia kuliner yang memiliki persaingan yang 

sangat ketat dengan produk utama olahan daging sapi 

berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan. 

2. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen pada Iga Bakar Mas Giri di 

Malang. 

3. Mengetahui kepuasan dalam pembelian produk olahan 

iga yang disajikan oleh Rumah Makan Iga Bakar Mas 

Giri di Malang. 
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1.5. Kerangka Pikir 

Strategi penjualan yang digunakan agar produknya terjual 

dan dapat mempertahankan konsumen yakni dengan 

memberikan pelayanan yang baik. Pemberian pelayanan ini 

dilakukan untuk memberikan kepuasan yang maksimal 

terhadap konsumen.Perbandingan antara pelayanan yang 

diterima dengan harapan itulah yang digunakan sebagai 

ukuran dalam penetuan kualitas pelayanan Iga Bakar Mas Giri 

dengan kemungkinan yang terjadi positif, negatif atau bahagia. 

Positif apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan 

harapan yang diinginkan oleh konsumen (merasa puas) 

sedangkan dapat dikatakan negatif apabila pelayanan yang 

diterima tidak sesuai atau kurang sesuai dengan harapan 

konsumen (tidak puas) dan jika pelayanan yang diterima oleh 

konsumen melebihi dari harapan konsumen maka hal tersebut 

dapat dikatakan bahagia. 

Konsep penelitian kepuasan konsumen terhadap pembelian 

iga bakar di  Iga Bakar Mas Giri bertujuan untuk mengetahui 

tentang kepuasan konsumen dan kualitas pelayanan rumah 

makan. Konsep tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Konsep Penelitian 

1.6. Hipotesis 

1. Kebersihan dan kerapian fasilitas umum memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 

2. Kemampuan dan ketrampilan pelayanan memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 

3. Kesediaan pegawai membantu konsumen memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen.  

4. Keramahan, perhatian dan kesopanan terhadap 

pelanggan memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen.  

5. Kemudahan akses pemesanan memiliki pengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen. 


