
 

 

1 

 

I. PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 

Bisnis makanan di kota Malang saat ini sangat menjamur 
dengan berbagai konsep, segmen pasar, dan lokasi usaha yang 
berbeda. Salah satu konsep usaha makanan yang berkembang 
di kota Malang ialah dengan konsep franchise atau yang lebih 
dikenal dengan waralaba. Produk yang dihasilkan dari konsep 
usaha ini pun beragam mulai dari produk olahan daging, 
sayuran, dan buah-buahan. Salah satu tanaman holtikultura 
yang digunakan untuk bahan baku bisnis makanan waralaba 
ialah jamur tiram. Jamur tiram mempunyai khasiat untuk 
kesehatan manusia sebagai protein nabati yang tidak 
mengandung kolesterol sehingga dapat mencegah timbulnya 
penyakit darah tinggi dan jantung, serta diabetes. Kandungan 
asam folatnya (vitamin B-komplek) tinggi sehingga dapat 
menyembuhkan anemia dan obat anti tumor (Pasaribu, 2002). 

Salah satu cara para pelaku bisnis food service agar 
dapat bertahan dalam persaingan ialah dengan mengutamakan 
kepuasan konsumen. Menurut Kotler (2005), kepuasan 
konsumen merupakan sejauh mana kinerja yang diberikan oleh 
sebuah produk sepadan dengan harapan pembeli. Seorang 
pelanggan dapat saja mengalami berbagai derajat kepuasan. 
Jika kinerja produk kuarang dari harapan, pelanggannya 
kecewa. Jika kinerja sepadan dengan harapan, maka pelanggan 
puas. Menurut Anwar dalam Kaihatu (2008), kepuasan 
konsumen juga dipengaruhi oleh nilai-nilai suatu layanan 
(service) yang disuguhkan pegawai kepada pelanggan. Nilai 
pelanggan tersebut tercipta karena tingkat kepuasan, loyalitas, 
dan produktivitas yang disumbangkan oleh pegawai. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 
kepuasan konsumen ialah pelayanan yang diberikan oleh 
perusahaan kepada konsumen. Pelayanan memegang peranan 
yang sangat penting, apakah konsumen telah puas atau belum 
terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan (Akbar, 
2006). Seperti dalam hal keramahan, kehandalan, kecepatan 
dan pemberian informasi yang lengkap dan akurat, jaminan, 
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empathy, dengan dipenuhinya hal ini maka kesenjangan antara 
outlet sego njamoer dengan pelanggannya tidak akan terjadi. 

CV. Sego Njamoer merupakan salah satu perusahaan 
yang bergerak dibidang bisnis makanan dengan konsep 
franchise kuliner atau makanan dengan sistem waralaba di kota 
Malang yang memiliki segmentasi pasar pada konsumen 
menengah kebawah. CV. Sego Njamoer memproduksi makanan 
alternatif dari olahan jamur tiram yang dikukus dan dibalut 
dengan gumpalan nasi dalam keadaan hangat yang dikemas 
secara praktis. Produk yang dihasilkan akan selalu dalam 
keadaan hangat karena diproduksi jika ada konsumen yang 
memesan, oleh karena itu konsumen dapat mengetahui proses 
pembuatan sego njamoer mulai awal sampai akhir.       

Sementara banyak juga usaha makanan lain yang dapat 
memberikan harga yang relatif sama dan terletak pada lokasi 
yang berdekatan dengan outlet sego njamoer, hal ini merupakan 
suatu tantangan tersendiri bagi CV. Sego Njamoer untuk 
mempertahankan loyalitas konsumen mereka. Dengan adanya 
keadaan tersebut CV. Sego Njamoer memerlukan solusi untuk 
mampu bersaing dalam usaha makanan salah satunya ialah 
dengan memberikan suatu pelayanan yang baik kepada 
konsumen. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan 
sebuah penelitian dalam hubungannya dengan penciptaan nilai 
kepuasan bagi pelanggan, karena kepuasan pelanggan 
terhadap suatu pelayanan dapat diukur dengan kinerja 
pelayanan yang dirasakan, fitur-fitur yang tersedia, kehandalan, 
daya tanggap, jaminan pelayanan, kemampuannya dalam 
melayani (memberikan manfaat) serta nilai estetikanya. 

Penggunaan metode servqual dianggap cukup tepat 
untuk menganalisis tingkat kualitas sebuah suatu pelayanan 
karena melibatkan lima dimensi kualitas pelayanan. Dimensi-
dimensi inilah yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam 
bisnis franchise kuliner, sehingga berbagai pengalaman yang 
dapat mengakibatkan kegagalan tidak akan terjadi. Tidak sedikit 
pelanggan beralih ke produk yang sesuai dengan yang 
diharapkannya. Dimensi-dimensi yang menjadi fokus pada 
kualitas pelayanan ialah terdapat pada metode servqual, antara 
lain (Kaihatu, 2008): 1.Kehandalan (reliability) sebagai 
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kemampuan perusahaan dalam melaksanakan jasa yang 
dijanjikan secara tepat dan terpercaya, 2.Daya tanggap 
(responsiveness) menunjukkan kemauan untuk membantu 
pelanggan dan memberikan jasa secara cepat, 3.Jaminan 
(assurance) menunjukkan seajuhmana pengetahuan dan 
kesopanan karyawan serta kemampuan menciptakan persepsi 
yang baik bagi perusahaan, 4.Empati (empathy) menunjukkan 
sebagai syarat untuk peduli dan memberikan perhatian secara 
pribadi bagi pelanggan, 5.Bukti fisik (tangible) berupa 
penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan media 
komunikasi. Selain itu dapat diketahui atribut yang buruk 
kinerjanya dan keluhan dari konsumen, agar dapat ditentukan 
langkah perbaikan secara terencana mulai dari atribut-atribut 
yang dianggap penting namun kinerjanya masih buruk, 
sehingga konsumen tetap mengkonsumsi produk sego njamoer. 

 
1.2 Rumusan Masalah 
 Masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap 
kualitas pelayanan CV. Sego Njamoer yang diukur 
menggunakan metode Servqual. 

2. Dimensi apa saja yang harus diprioritaskan dalam upaya 
peningkatan kepuasan konsumen CV. Sego Njamoer 

3. Atribut apa saja yang harus diprioritaskan dalam upaya 
peningkatan kepuasan konsumen CV. Sego Njamoer 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap 
kualitas pelayanan CV. Sego Njamoer 

2. Mengetahui dimensi apa saja yang harus diprioritaskan 
dalam upaya peningkatan kepuasan konsumen CV. 
Sego Njamoer 

3. Mengetahui atribut apa saja yang harus diprioritaskan 
dalam upaya peningkatan kepuasan konsumen CV. 
Sego Njamoer 
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 1.4 Manfaat Penelitian  
Manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa 

puas konsumen terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga 
pemilik CV. Sego Njamoer dapat mempertimbangkan dimensi 
pembentuk kualitas pelayanan yang dinilai kurang oleh 
konsumen untuk dilakukan perbaikan. Manfaat lain yaitu 
sebagai bahan pertimbangan ilmu yang berhubungan dengan 
kepuasan konsumen yang dapat dipergunakan oleh pihak lain 
sebagai tambahan informasi dan mendorong penelitian lebih 
lanjut. 


