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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Bisnis pangan khususnya restoran menunjukkan 
perkembangan yang semakin pesat setiap tahunnya. Di Kota 
Malang, jumlah restoran dan café menurut data jumlah wajib 
pajak daerah Kota Malang tahun 2014, pada tahun 2012 
ketahun 2013 usaha restoran dan café meningkat dari 671 
menjadi 703 usaha restoran dan café. Hal ini 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. 
Selain itu, produk pangan saat ini berubah menjadi sebuah 
industri kuliner yang tidak hanya memberikan cita rasa tapi juga 
kebutuhan lain manusia untuk bersosialisasi maupun 
beraktualisasi. 

Ketatnya persaingan di bidang bisnis pangan menuntut 
restoran harus tanggap menghadapi kondisi untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup restoran tersebut. 
Beberapa restoran berupaya meningkatkan kualitas pelayanan 
dan rasa makanan untuk membuat konsumen puas. Hal ini akan 
menimbulkan kepercayaan dan memungkinkan konsumen 
mereka untuk datang kembali. Kualitas pelayanan dapat 
mempengaruhi pelanggan dan mendorong pelanggan untuk 
komitmen kepada produk dan layanan suatu perusahaan 
(Gilbert, 2004). Untuk itu upaya perbaikan system kualitas 
pelayanan penting bagi keberlangsungan bisnis pangan yang 
semakin ketat setiap tahunnya. 

Restoran X merupakan restoran yang menyajikan menu 
olahan burger, snack dan makanan berat bercita rasa chinese 
food yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Malang. Semakin 
banyaknya jumlah restoran atau café yang ada di sekitar Jalan 
Soekarno Hatta berdampak buruk pada omset penjualan 
restoran X karena mengalami penurunan hingga 30%. 
Permasalahan tentang pelayanan, juga sering dikeluhkan oleh 
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konsumen terutama pada waktu pelayanan makanan minuman 
yang lama disajikan dan kondisi fasilitas yang ada di restoran 
tersebut. Selama ini restoran X belum melakukan pengukuran 
kepuasan konsumen, sehingga pihak manajemen belum 
mengetahui tingkat kepuasan konsumen atas kualitas jasa 
pelayanan yang telah dilakukan. Informasi mengenai kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan konsumen menjadi penting bagi 
pihak restoran X untuk mengetahui atribut apa saja yang akan 
ditingkatkan demi keberhasilan pelayanan dari restoran X. 
Untuk dapat mengetahui kepuasan konsumen, akan dilakukan 
pembuatan kuesioner yang berisi serangkaian pertanyaan untuk 
mengukur tingkat kepuasan seseorang menggunakan skala 
pemeringkatan (ratingscale) (Santoso, 2005). 

Analisis dalam mengukur kualitas pelayanan dapat 
dilakukan dengan beberapa metode, yaitu Six Sigma, 
Importance and Performance Analysis (IPA), Quality Fuction 
Deployment (QFD) dan Servqual. Diantara berbagai metode 
pengukuran kualitas pelayanan, Servqual merupakan metode 
yang paling banyak digunakan. Secara lengkap, Servqual 
mengukur lima Gap (kesenjangan), tetapi yang menjadi titik 
tekan dan perhatian adalah Gap antara persepsi dan harapan 
konsumen. Pada umumnya, penilaian persepsi dan harapan 
pada Servqual menggunakan skala likert yang memiliki range 
nilai atara 1 sampai dengan 5 untuk menyatakan tingkat 
kepuasan dan tingkat kepentingan. Skala yang digunakan 
tersebut menghasilkan penilaian seseorang yang kurang tepat 
pada perkira-kiraan seseorang terhadap suatu kriteria sehingga 
bersifat subyektif dan seringkali bias. Keterbatasan yang 
terdapat dalam Servqual tersebut memungkinkan adanya 
integrasi dan langkah lanjutan sehingga menghasilkan hasil 
yang obyektif dan realistis untuk diterapkan (Imam, 2011). 
Konsep penilaian Fuzzy dipilih dalam menentukan tingkat 
persepsi dan harapan konsumen karena range nilai yang 
digunakan pada Fuzzy mampu menjembatani antara perkira-
kiraan seseorang dengan data yang akan diolah. 

Penelitian ini mencoba menggunakan metode Fuzzy 
Servqual dengan harapan dapat menangkap bias dan 
subyektifitas yang terjadi pada saat mengumpulkan data melalui 
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pengisian kuesioner. Hasil yang didapatkan akan digunakan 
untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan di restoran X telah 
sesuai dengan harapan konsumennya. Hal ini akan tercipta 
kualitas pelayanan yang lebih baik dimasa yang akan datang 
sehingga akan membantu pihak restoran X untuk dapat 
bersaing di bisnis pangan.  
 
1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

restoran X terhadap kepuasan konsumen di restoran X? 
2. Apa saja atribut-atribut kualitas pelayanan yang perlu 

dilakukan perbaikan berdasarkan penilaian terhadap 
kepuasan konsumen pada restoran X? 

 
1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang telah diberikan 

oleh restoran X terhadap kepuasan konsumen di restoran 
X. 

2. Mengetahui atribut-atribut yang akan dilakukan perbaikan 
sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan di 
restoran X. 

 
1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dengan harapan dapat 
dipergunakan oleh beberapa pihak sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan evaluasi dan usulan perbaikan bagi 
restoran X sehingga dapat meningkatkan pelayanan 
yang sesuai dengan harapan konsumen. 

2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang 
berkaitan dengan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
konsumen.



4 
 

 


