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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini usaha kuliner menjadi usaha yang sangat banyak diminati oleh para

wirausahawan yang ingin membuka usaha baru, karena ladang kuliner merupakan

sektor yang mampu menjanjikan keuntungan besar jika mampu dikelola dengan baik

oleh pemiliknya. Sebab makanan merupakan hal pokok yang wajib dipenuhi oleh

setiap manusia, maka kebutuhan ini mutlak dipenuhi demi kelangsungan hidup setiap

individu.

Karena usaha kuliner dianggap mampu mendatangkan keuntungan yang besar,

maka tak jarang banyak pengusaha kuliner yang saling bersaing demi menjatuhkan

pesaingnya yang memiliki usaha kuliner yang serupa. Dalam hal ini, pengusaha

kuliner yang sanggup memberikan layanan dan menyajikan produk terbaik lah yang

akan menang dalam persaingan tersebut. Sebab dengan layanan yang baik dan produk

yang berkualitas, usaha kuliner tersebut secara otomatis pasti akan mampu merebut

simpati konsumen.

Menurut Long yang dikutip oleh Ervi Virna N. (2007:2) Wisata kuliner

menempatkan makanan sekaligus sebagai subjek dan media, sebagai tempat tujuan

bagi pengembangan pariwisata. Wisata kuliner lebih dari sekedar mencicipi ataupun

menikmati makanan baru nan eksotis. Kegiatan ini memerlukan pengerahan semua

panca indra yang kita miliki seperti rasa, aroma, sentuhan, serta penglihatan.
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Konektivitas ini membidani lahirnya pengalaman dan sensasi tertentu yang hanya

dapat dirasakan oleh penikmat. Dalam hal ini seseorang tidak hanya bertindak

sebagai pengamat namun berpartisipasi secara fisik dalam kegiatan tersebut. Kembali

menurut Long, wisata kuliner secara definitif merupakan kegiatan partisipatif dalam

berkonsumsi, preparasi dan penyajian hidangan, ataupun cara makan (eating style),

yang tidak biasa dilakukannya. Wisata kuliner dengan keragaman jenisnya

mempunyai pangsa pasar yang beragam dengan karakteristik yang variatif, dilihat

dari status sosial, tingkat perekonomian, ataupun gaya hidup seseorang. Masing-

masing segmen kadang-kadang saling berbenturan dalam suatu ukuran yang sama

karena cenderung yang serupa.

Toko Kaduga Brownies sendiri memiliki visi dan misi serta konsep diri yang jelas

dalam usahanya, hal ini sekaligus menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membeli

produk yang disediakan oleh mereka. Jelas hal ini membuat toko Kaduga Brownies

menjadi terlihat lebih menonjol dibandingkan usaha brownies yang lainnya. Toko

Kaduga Brownies selalu mengutamakan kualitas bahan, cita rasa dan konsep diri

yang sudah pasti, Kaduga Brownies mengusung konsep brownies ala Indonesia yang

disesuaikan dengan aneka ragam jenis tampilan modern, hal ini sangat bagus,

mengingat bahwa tidak semua orang memiliki selera akan rasa yang sama.

Suatu kualitas usaha dapat dilihat dari pelayananya, apabila suatu usaha tanpa

pelayanan yang baik, maka konsumen akan beralih memilih produk yang berkualitas

dengan merek dagang yang terpecaya. Kualitas pelayanan yang maksimal akan

menciptakan kepuasan bagi konsumen. Dimana perusahaan yang mampu
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memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumennya, akan dengan mudah untuk

menguasai pangsa pasar. Dengan dasar alasan tersebut, penulis tertarik untuk

melakukan penulisan ilmiah dengan judul “Tinjauan Kualitas Pelayanan Pada Toko

Kaduga Brownies”.

Kue brownies ini berawal dari seorang koki yang berasal dari Amerika yang

membuat suatu inovasi kue setelah sang pemilik hotel meminta nya untuk

menghidangkan penutup untuknya dan para perempuan yang hadir pada pameran

tersebut. Sang koki diminta untuk membuat kue yang lain daripada yang lain, yang

dapat dipotong kecil-kecil agar mudah  dimakan. Asal mula nya brownies ini adalah

terjadi nya kesalahan koki yang lupa memasukan bahan baking powder dalam resep

adonan kue bolu coklatnya. Sehingga setelah kue tersebu dipanggang tidak

menembang seperti halnya kue-kue yang biasa dia buat. Pertama kali muncul di

hadapan public pada tahun 1893. Saat itu digelar sebuah acara  berupa pameran

bertajuk Columbian Exposition yang diselenggarakan di salah satu kota besar di

Amerika.

Beragam macam brownies kini juga hadir di Bandung, diantaranya Amanda

brownies, vannisa brownies, vaganza cake, foker cake, mayasari, raos sari, bu otang.

Di Bandung terdapat suatu produk brownies. Namun ada seseorang  yang terispirasi

brownies rasa keju dan blueberry. Untuk ide brownies rasa keju dan blueberry

bermula dari Wida Widyaningsih yang awal mulanya dari ketidak sengajaan dan

mengikuti hobinya sendiri serta banyaknya peminat atas permintaan kue brownies di

kota Bandung, maka Wida Widyaningsih terdorong untuk membuka usaha Brownies
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di Jl.Melong Asih Raya Blok 7 No.1 Cimahi yang diberinama Kaduga Brownies ,

dengan menawarkan kelebihan-kelebihannya,

Pesaing yang dihadapi oleh Toko Kaduga Brownies bukan hanya toko yang

memiliki fasilitas dan pelayanan yang sama , akan tetapi dari toko lain yang memliki

fasilitas delivery maupun fasilitas yang lainnya. Dalam menghadapi hal tersebut ada

beberapa dimensi kualitas pelayanan menurut Valery Zeithmal and Mary Jo Bitner

(2000:19) Service Marketing yang dapat mempengaruhi prilaku konsumen.

Maka kelima dimensi tersebut digunakan oleh Toko Kaduga Brownies antara lain

dimensi tangible , meliputi penampilan toko, interior bangunan toko dan penampilan

karyawan toko, dimensi empathy, yang meliputi rasa peduli dan perhatian secara

pribadi yang diberikan, pada konsumen. responsiveness, meliputi kesediaan karyawan

toko untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat, dimensi

reliability, meliputi kemampuan toko untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang

terbaik, dimensi assurance, meliputi sopan santun para karyawan dan kemampuan

mereka untuk membangkitkan rasa kepercayaan dan rasa percaya konsumen.

Pada dasarnya kelima dimensi kualitas pelayanan tersebut merupakan suatu

bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima (perceived

services) dengan tingkat pelayanan yang diharapkan (expected services). Bagi

perusahaan kuncinya adalah menyesuaikan atau melebihi harapan mutu jasa yang

diinginkan konsumen, menurut Tjiptono dan Candra (2005).

Pada Toko Kaduga brownes itu sendiri kepuasan konsumen akan terpenuhi

apabila proses penyampaian jasa dari pemberi jasa kepada konsumen sesuai dengan
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apa yang dipersepsikan konsumen. Berbagai faktor seperti : subyektivitas pemberi

jasa, keadaan psikologis (konsumen maupun pemberi jasa), kondisi lingkungan

eksternal dan sebagainya tidak jarang turut mempengaruhi sehingga jasa sering

disampaikan dengan cara yang berbeda dengan yang dipersepsikan oleh konsumen.

Jumlah konsumen yang berkunjung sangat besar pengaruhnya terhadap

kelangsungan hidup perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan jasa, karena

bagi perusahaan jasa, konsumen merupakan sumber pemasukan. Semakin banyak

konsumen perusahaan, maka semakin besar pemasukan yang dapat diraih toko,

sebaliknya semakin sedikit konsumen toko, maka semakin sedikit pula pemasukan

yang dapat diraih toko. Konsumen akan membandingkan layanan yang diberikan

toko dengan layanan yang mereka harapkan. Jika konsumen merasa puas, maka

konsumen akan kembali menjadi konsumennya yang setia serta akan menceritakan

pengalamannya tersebut kepada orang lain, sehingga toko akan mendapatkan

keuntungan dari kondisi itu, yaitu mendapatkan konsumen yang loyal sekaligus dan

membantu promosi toko.

Sebaliknya jika konsumen merasa tidak puas, maka konsumen tersebut juga akan

menceritakan pengalamannya yang mengecewakan tersebut kepada orang lain,

sehingga akan memperburuk citra dan eksistensi toko yang akan berakibat

menurunnya jumlah pemakai jasa perusahaan, menurut Tjiptono dan Candra(2005).

Berikut ini hasil data penjualan Brownies pada Kaduga di Jl. Melong Asih Raya

Blok 7 No. 1 Cimahi. Dari awal Januari 2015 hingga bulan Juni 2015 di Kaduga

Cimahi, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:
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Grafik 1.1

Data penjualan Brownies Kaduga Cimahi

Bulan Januari 2015 – Juni 2015

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukan bahwa penjualan Brownies pada Kaduga

Cimahi dari bulan Januari 2015 hingga 20 Juni 2015 cendrung turun naik.kondisi ini

menunjukan bahwa penjualan Brownies Kaduga ini sudah cukup mencapai tahap

kedewasaan. Kesalahan dalam prediksi penjualan dapat menuju kearah penurunan

karena kurang diperhatikan. Seperti yang dikemukakan oleh Kotler diterjemahkan

oleh Bob Sabran Menurut (2008:303-308) Tahap kedewasaan dibagi atas tiga fase

yaitu: pertumuhan, kestabilan, dan kedewasaan yang terkikis. Pada fase kedua,

penjualan mendatar pada basis per kapita karena kejenuhan pasar. Sebagian besar

konsumen telah mencoba produk, dan penjualan masa depan diatur oleh pertumbuhan
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populasi dan permintaan penggatian. Tahap kedewasaan merupakan penurunan

pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli

potensial. Laba stabil atau turun karena persaingan meningkat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian

mengenai “TINJAUAN KUALITAS PELAYANAN PADA TOKO KADUGA

BROWNIES DI JL.MELONG ASIH RAYA BLOK 7 NO.1 CIMAHI”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, berdasarkan uraian latar belakang di atas yang

telah diungkapkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi di Brownies

pada Kaduga Brownies sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kualitas pelayanan pada Kaduga Brownies

2. Permasalahan dalam kualitas pelayanan pada Kaduga Brownis

3. Solusi pemecahan masalah kualitas pelayanan pada Kaduga Brownies

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang

diperlukan sebagai sumber informasi pada tinjauan ini,  dalam rangka Tugas Akhir

untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian sidang guna memperoleh gelar

ahli madya Universitas Widyatama. Dan untuk menijau kualitas pelayanan pada toko

brownies kaduga.
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1.3.2 Tujuan Penelitian

Maka tujuan yang sesuai dengan latar belakang diatas, yaitu peneliti bertujuan

untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan kualitas pelayanan pada Kaduga Brownies.

2. Mengetahui permasalahan dalam kualitas pelayanan pada Kaduga Brownies.

3. Mengetahui solusi pemecahan masalah kualitas pelayanan pada Kaduga

Brownies.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap Tugas Akhir ini memberikan banyak manfaat bagi penulis

sendiri, perusahaan, dan para pembaca pada umumnya.

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran di

dalam melaksanakan kualitas pelayanan pada Toko Kaduga Brownies Cimahi

2. Bagi Pihak Terkait

Sebagai sumber infomasi  yang dapat bermanfaat guna mengetahaui tentang

kualitas pelayanan pada Toko Kaduga Brownies dan atau sebagai bahan

referensi yang dibutuhkan bagi penulis lain yang mempunyai bahasan yang

sama sehingga dapat melakukan suatu perbandingan.
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1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam dunia usaha

mengenai kegiatan pemasaran, terutama kualitas pelayanan yang di

realisasikan dalam dunia usaha.

2. Bagi Pihak Lain

Maka dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan

sebagai bahan pertimbangan bagi rekan-rekan yang akan mengadakan

penelitian yang lebih lanjut serta berguna bagi pengembangan dunia

pendidikan.

1.5 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

1.5.1  Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Toko Kaduga Brownies yang beralamat jalan

Melong Asih Raya Blok 7 No.1 Cimahi.

1.5.2  Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan dilaksanakan dan ditempuh, Penelitian dilakukan

pada bulan Maret 2015 sampai dengan selesai.


