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I. PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang  

Kegiatan pemasaran saat ini menjadi sangat penting di berbagai bidang 

usaha. Usaha tempat makan merupakan salah satu usaha jasa pelayanan yang 

cukup rumit pengelolaannya dan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat 

dinikmati oleh konsumennya Oleh karena itu, usaha tempat makan merupakan 

salah satu bentuk usaha bidang jasa yang mengedepankan kualitas pelayanan 

bagi para pelanggannya. 

 Semakin tinggi tingkat persaingan, tingkat kompleksitas pasar dan 

konsumen yang semakin kritis akan pasar mengakibatkan kegiatan pemasaran 

pada dunia bisnis makanan perlu dikelola secara profesional. Keberhasilan 

perusahaan di bidang jasa khususnya kuliner, bergantung pada kemampuannya 

untuk memenuhi kebutuhan dan selanjutnya untuk memuaskan konsumen. Pada 

awalnya setiap konsumen memiliki kebutuhan, keinginan, dan tujuan yang 

berbeda. Kenyataan ini mendorong timbulnya konsep pangsa pasar. Artinya 

setiap pengusaha berusaha mendapatkan sekelompok orang di pasar sasaran 

untuk memasarkan produk dan/atau jasa pelayanan sesuai dengan harapan 

pelanggan sehingga mereka puas, dan akan terus menerus mengkonsumsi jasa 

pelayanan dari tempat tersebut. 

 Kuliner merupakan tempat yang paling banyak persaingannya di kota 

Malang khususnya produk makanan yang bervariatif dari makanan ringan hingga 

makanan yang berat. Dengan semakin banyaknya usaha kuliner tersebut 

sebagai pengusaha harus mempunyai trik dan kiat khusus agar produk makanan 

yang dijual tetap laku, diminati dan konsumen merasa puas. 

 Kepuasan pelanggan adalah tingkat kesesuaian antara produk atau jasa 

pelayanan yang diinginkan dengan kenyataan yang diterima (Kotler, 2001). 

Tingkat kesesuaian tersebut adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh 

tamu/konsumen berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Kepuasan 

pelanggan ditentukan oleh kualitas jasa yang dikehendaki sehingga jaminan 

kualitas menjadi utama dan dijadikan tolok ukur keunggulan daya saing 

perusahaan. Untuk memperoleh gambaran tentang kepuasaan konsumen, maka 

perlu diketahui arti kualitas pelayanan. 

 Kualitas pelayanan merupakan sesuatu yang kompleks terdiri dari lima 

unsur, yaitu: Reliabilitas, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible 
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(Zeithaml, 2001). Buruknya kualitas jasa yang diberikan penyedia jasa kepada 

pelanggan telah disadari mengakibatkan banyaknya kerugian yang dialami oleh 

perusahaan. Mereka yang kecewa tidak hanya meninggalkan perusahaan, tetapi 

juga akan menceritakan keburukan jasa yang diterimanya kepada orang lain. 

Selain itu perusahaan akan lebih banyak mengeluarkan biaya untuk 

mendapatkan satu pelanggan baru. Kurangnya kualitas jasa di bidang ekonomi 

merupakan harga tertinggi yang tumbuh sangat cepat, dari pada harga produk 

nyata. 

 Bila dalam usaha kuliner mampu menciptakan kepuasan pelanggan, 

maka kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat di antaranya hubungan 

antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar 

yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, serta 

membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang 

menguntungkan bagi perusahaan. 

   Bagi konsumen yang datang ke Dexter’s Steak and Shake mempunyai 

motivasi atau pendorong yang berbeda dalam memanfaatkan produk yang 

ditawarkan, memanfaatkan fasilitas yang ada seperti fasilitas hiburan dan 

lainnya, keistimewaan-keistimewaan yang ditawarkan oleh Perusahaan nantinya 

akan menjadi suatu indikator bagi kepuasan konsumen sehingga pihak 

perusahaan perlu meningkatkan kualitas jasanya.    

1.2  Rumusan Masalah  

 1. Bagaimanakah pengaruh variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari: 

(Reliabilitas, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible) berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen pada Dexter’s Steak and Shake Malang? 

 2. Di antara variabel yang meliputi (Reliabilitas, Responsiveness, 

Assurance, Empathy, dan Tangible) manakah yang berpengaruh dominan 

terhadap kepuasan konsumen pada Dexter’s Steak and Shake Malang?  

1.3  Tujuan 

  1. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari: (Reliabilitas, 

Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible) terhadap kepuasan 

konsumen di Dexter’s Steak and Shake Malang.  
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     2. Mengetahui variabel kualitas pelayanan manakah yang berpengaruh 

dominan terhadap kepuasan konsumen Dexter’s Steak and Shake Malang 

Malang. 

1.4  Manfaat 

  Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai bahan 

pertimbangan bagi pemilik usaha dalam membuat kebijakan di dalam kualitas 

pelayanan dan mengetahui masalah pemasaran khususnya tentang variabel 

pelayanan yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

    


