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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bisnis Food and Beverage atau yang dikenal dengan bisnis kuliner , atau

restoran merupakan salah satu pendorong dalam meningkatkan industri kreatif ,

seperti yang telah diketahui bahwa Kota Bandung selain dikenal sebagai kota

belanja juga dikenal sebagai kota wisata kuliner. Bisnis Food and Beverage juga

dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi para pelaku bisnis tersebut.

Kota Bandung merupakan tempat yang banyak menyajikan berbagai macam

makanan dan minuman di mulai dari makanan dan minuman tradisional hingga

modern. Kota Bandung juga merupakan salah satu daerah yang sangat berpotensi

besar dalam pengembangan industri restoran dan cafe, berikut ini adalah data

potensi restoran di Kota Bandung dari tahun 2013 hingga 2017.

Tabel 1.1
Data Potensi Restoran dan Cafe Berijin di Kota Bandung

Tahun 2013-2017

TAHUN
JUMLAH

RESTORAN DAN CAFE

2013 458

2014 561

2015 572

2016 591

2017 627

Sumber: Disbudpar Kota Bandung

Data di atas dapat disimpulkan bahwa Kota Bandung merupakan daerah

yang kaya akan kulinernya. Dari jumlah di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke

tahun jumlah restoran yang terdaftar di Dinas Pariwisata Kota Bandung semakin

meningkat, diperkirakan untuk tahun-tahun berikutnya akan terus meningkat, hal

ini disebabkan oleh keadaan pariwisata Kota Bandung yang semakin baik yang

menyebabkan banyaknya wisatawan baik itu wisatawan mancanegara maupun
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wisatawan nusantara yang datang ke Bandung serta masyarakat kota bandung

yang menyukai kuliner, yang menjadikan industri ini memiliki potensi yang

sangat baik.

Pada dasarnya tujuan utama suatu perusahaan adalah ingin mencari laba

dan keuntungan. Laba dan keuntungan bisa diperoleh dari para pelanggan atau

konsumen yang mau membeli. Maka muncullah alasan mengapa pelanggan

memilih barang atau jasa tertentu dalam mencapai kepuasan.

Pada saat perusahaan dapat menyediakan kebutuhan yang dapat membuat

para pelanggan nya merasa puas, maka perusahaan tersebut akan lebih mudah

dalam mendapatkan keuntungan yang dicapai atau yang diinginkan.

Kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan kepada konsumen

merupakan salah satu indikator yang menentukan kepuasan konsumen

terhadap apa yang diberikan oleh perusahaan. Jika kualitas pelayanan yang

diberikan perusahaan kepada konsumen baik, maka akan membuat konsumen

beranggapan perusahaan telah profesional dalam memberikan pelayanannya.

Begitu pula sebaliknya jika konsumen beranggapan kualitas pelayanan yang

diberikan kepada konsumen buruk, maka konsumen akan beranggapan kalau

perusahaan kurang profesional dalam memberikan layanan kepada konsumen.

Kepuasan menjadi sebuah ukuran yang mutlak diberikan oleh setiap

perusahaan jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pada setiap

konsumennya. Pengertian menurut Kotler dan Keller (2012:164) menjelaskan

bahwa tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang

ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Apabila persepsi terhadap kinerja

tidak bisa memenuhi harapan, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan.

Sebaliknya jika persepsi terhadap kinerja bisa memenuhi harapan konsumen akan

merasa sangat puas.

Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa, kualitas

produk, harga dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta yang bersifat situasi

sesaat. Apabila konsumen telah merasakan produk maupun jasa restoran

mempunyai kesan dan pengalaman yang tak terlupakan serta memberikan nilai

tambah yang positif jika terwujud melalui kualitas jasa restoran.
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Pelayanan jasa merupakan sebuah pelayanan yang tidak berwujud yang

diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Pelayanan tersebut tidak dapat

dilihat, akan tetapi pelayanan jasa tersebut hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh

setiap konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Salah satu pelayanan jasa yang

tentunya tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari.

Dari hasil wawancara serta prasurvey pada beberapa pelanggan atau

konsumen Baso Pentol Si Boss, didapat beberapa Keluhan pelanggan Baso

Pentol Si Boss, karena penyajian pesanan yang lama. Dengan pelayanan yang

diberikan kepada pelanggan karena kurangnya tenaga kerja maka membuat

pelayanan menjadi lama dan pelanggan harus banyak yang mengntri membeli

baso pentol si boss ini, sehingga menjadikan sebuah hambatan dalam proses

penjualan Baso Pentol Si Boss ini sehingga akan mengalami penurunan bila tidak

segera di atasi dan menerima tenaga kerja yang baru.

Terkadang makanan yang dipesan tidak sesuai dengan kualitas yang

ditawarkan, café tidak menunjukan kualitas yang baik dari makanan yang

disajikan sementara pengunjung di café ini sangat banyak. Oleh karena itu,

diperlukan suatu penelitian yang mendalam mengenai pengaruh kualitas jasa yang

dihasilkan agar sesuai dengan keinginan konsumen sehingga akan berpengaruh

pula terhadap kepuasan konsumen.

Berkaitan dengan semakin ketatnya persaingan bisnis khususnya dibidang

makanan khususnya bakso. Maka untuk dapat memenangkan persaingan sekaligus

agar dapat bertahan dan disukai oleh pelanggannya. ”Kedai baso pentol si boss”

jalan pamekar raya no 100 Panghegar,bandung melakukan berbagai macam

strategi dalam menjalankan bisnisnya ini.Selain harga yang menjadi pertimbangan

dalam menjualnya.
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Gambar 1.1 Logo, Daftar Menu, Gerobak Baso Pentol Si Boss

Logo Baso Pentol Si Boss Daftar Menu Baso Pentol Si Boss

Sumber : Bakso Pentol Si Boss

Sumber : Bakso Pentol Si Boss

Gambar Gerobak Kedai dan Proses Pelayanan

Sumber : Bakso Pentol Si Boss
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Berikut Data Penjualan baso pentol si boss dalam satu tahun :

Tabel 1.1
Data Penjualan Tahun 2017

No Bulan
Banyak Nya Porsi Yang

Terjual

Harga Porsi

Terjual/Bulan

1 Maret 660 porsi Rp. 6.600.000,00

2 April 750 porsi Rp. 7.500.000,00

3 Mei 2.250 porsi Rp.22.500.000,00

4 Juni 900 porsi Rp.9000.000,00

5 Juli 600 porsi Rp.6000.000,00

6 Agustus 1.500 porsi Rp.15.000.000,00

7 September 1.350 porsi Rp.13.500.000,00

8 Oktober 1.980 porsi Rp.19.800.000,00

9 November 2.070 porsi Rp20.700.000,00

10 Desember 2.340 porsi Rp.23.400.000,00

Total Penjualan Pertahun Rp.1445.000.000,00

Tabel 1.3
Data Penjualan Tahun 2018

No Bulan
Banyak Nya Porsi Yang

Terjual

Harga Porsi

Terjual/Bulan

1 Januari 2.700 porsi Rp.27.000.000,00

2 Febuari 2.670 porsi Rp.26.700.000,00

3 Maret 2.550 porsi Rp.25.500.000,00

Total Penjualan Pertahun Rp.79.200.000,00
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Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat penulis tertarik untuk yang

berjudul:

“Analisis Kualitas Pelayanan Kedai Baso Pentol si Boss di Bandung”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa

kualitas pelayan yang baik dapat berpengaruh untuk perusahaan nya. Untuk itu

penulis merumuskan masalah:

1. Apakah kualitas pelayanan yang telah diberikan untuk para pelanggan

baso pentol si boss berpengaruh terhadap kepuasan konsumen?

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam memberikan kualitas pelayanan

yang baik kepada konsumen?

3. Bagaimana cara Baso pentol Si Boss menyelesaikan permasalahan

tersebut?

1.3. Maksud dan Tujuan

Selain untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ( TA), penulis juga

mempunyai tujuan pengamatan.Adapun tujuan pengamatan ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang telah diberikan untuk para

pelanggan baso pentol si boss berpengaruh terhadap kepuasan konsumen

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam memberikan kualitas

pelayanan yang baik kepada konsumen

3. Untuk mengetahui cara baso pentol menyelaesaikan permasalahan tersebut

1.4. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

1. Pihak Perusahaan

Dengan adannya penelitian, diharapkan dapat mengetahui dan

mengatasi hambatanapa saja yang terjadi pada tinjauan kulitas jasa

pada baso pentol si boss
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2. Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian sidang akhir

di Fakultas Bisnis Manajemen Program Bisnis Manajamen Program

Studi Manajemen D-3 Universitas Widyatama,serta untuk menambah

wawasan dalam bidang kewirausahaan khususnya dalam tinjauan

kulitas pada usaha baso pentol si boss

3. Bagi Pihak lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam

berwirausaha dalam bisnis apapun

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian pada kedai basi pentol si boss yang

berlokasi di jalan pamekar raya no 100,panghegar,bandung. Adapun waktu

penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini dimulai dari tanggal 19 juni 2018

sampai dengan tanggal 20 juli 2018

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan yang akan penulis lakukan adalah sebagai

berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini mengemukakan Latar Belakang Masalah, Identifikasi

Masalah, Maksud Dan Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan,

Lokasi Dan Waktu Penelitian, Dan Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penulisan

laporan tugas akhir dari kutipan buku.

BAB III Objek Dan Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang Objek Penelitian, Sejarah Perusahaan,

Struktur Organisasi, Deskripsi pada Kualitas Pelayanan dengan

metode survey.Study Kepustakaan.Wawancara
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BAB IV Pembahasan

1. Bagaimana pelaksanaan Kualitas Pelayanan di Kedai Baso

Pentol Si Boss

2. Apa saja Yang menjadi Kendala atau hambatan dalam

pelaksanaan kualitas pelayanan di Baso Pentol si Boss

3. Bagaimana Solusi dari pelaksanaan Kualitas pelayanan di

Kedai Baso Pentol Si Boss

BAB V Kesimpulan dan Saran

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan

konsumen pada Baso Pentol Si Boss Bandung. Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasannya.

SARAN

perlu adanya peningkatan penerimaan pegawai untuk menciptakan kepuasan

konsumen di Baso Pentol Si Boss Bandung dan meningkatkan standar kualitas

kerja bagi pegawai


