
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Sebagai ibu kota dari provinsi Jawa Barat, Kota Bandung menjadi 

kota tujuan wisata oleh para wisatawan dari berbagai daerah. Hal ini 

menjadikan Kota Bandung menyajikan banyak alternatif tujuan wisata di 

dalamnya dan salah satunya adalah wisata kuliner. Banyaknya bisnis di 

bidang kuliner menjadikan persaingan di kota ini sangat ramai, rumah 

makan dan cafe saling menunjukan keunggulannya masing-masing. 

Bisnis di bidang kuliner takan pernah terhenti mengingat karena makan 

merupakan kebutuhan primer manusia. Dalam bisnis kuliner, rumah 

makan tidak hanya menyajikan makanan saja ada hal penting lain yang 

perlu diperhatikan dan dipahamai salah satunya yaitu mengenai 

pelayanan yang diberikan oleh rumah makan tersebut.  

Menurut Atmodjo (2005,p.7) restoran atau rumah makan adalah 

suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial yang 

menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya 

baik berupa makanan maupun minuman (food&beverage). Selain 

bertujuan bisnis juga melayani dan membuat puas para konsumen 

merupakan tujuan utama operasi restoran tersebut. 

Di Kota Bandung sendiri terdapat banyak berbagai macam 

restoran ataupun cafe dan rumah makan, menurut data dari Official Site 

of Bandung Tourism Office  dari tahun 2010 hingga tahun 2012 restoran, 

rumah makan dan bar  meningkat sebesar 30,8%,  Rumah Makan Sari 

Rasa Sambel Hejo merupakan salah rumah makan dari sekian banyak 

yang ada di Kota Bandung terletak di Jl.Natuna No.29. Berdasarkan data 

pada Tabel 1.1 menunjukan bahwa Rumah Makan Sari Rasa Sambel 

Hejo kini bersaing dengan rumah makan dan cafe lainnya yang begitu 

banyak di Kota Bandung, dengan begitu jelas bahwa persaingan bisnis di 

kota ini sangatlah kompetitif. 



 
Tabel 1.1 

Daftar Restoran dan Rumah Makan Berijin di Kota Bandung 

Tahun 2012 

No Klasifikasi Jumlah Potensi 

1 Restoran Talam Kencana 1 

2 Restoran Talam Salaka 52 

3 Restoran Talam Gangsa 160 

4 Restoran Waralaba 46 

5 Bar 12 

6 Rumah Makan A 34 

7 Rumah Makan B 145 

8 Rumah Makan C 153 

Jumlah 603 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 

2012  

Setiap konsumen ingin mendapatkan pelayanan yang baik selama 

mereka berkunjung ke rumah makan. Dengan memberikan pelayanan 

yang baik kepada konsumen, maka konsumen akan merasa puas terhadap 

layanan yang telah diberikan oleh rumah makan tersebut. Kualitas 

pelayanan dari suatu rumah makan akan sangat diperhatikan dan 

dirasakan oleh konsumen sebagai referensi untuk kedatangan 

selanjutnya. 

Kini RM Sari Rasa Sambel Hejo dihadapkan pada adanya 

beberapa complain  dan penurunan jumlah kedatangan pada bulan-

bulan terakhir, jika tidak segera dibenahi hal ini akan berlanjut pada 

bulan-bulan berikutnya jelas dengan begitu akan mengurangi pendapatan 

rumah makan. Dalam menjalani aktivitas bisnisnya RM Sari Rasa 

Sambel Hejo tidak melakukan kegiatan promosi ataupun periklanan 

maka dari itu dikhawatirkan kualitas pelayanan  yang tidak prima 



menjadi salah satu penyebab masalah tersebut muncul. Kendala 

pelayanan rumah makan saat ini salah satunya adalah karena pekerja 

rata-rata yang didominasi oleh kaum lelaki, ada saat dimana hari dan jam 

tertentu mereka harus meinggalkan Rumah Makan untuk menjalankan 

ibadah wajib sehingga pelayanan kepada konsumen sedikit terganggu 

dan pada jam makan siang dimana rumah makan banyak dikunjungi oleh 

konsumen walaupun pekerja sudah sudah cukup memadai ada saat 

dimana mereka menjadi kewalahan dan efeknya terjadi kebingungan 

kerja, hal tersebut ditakutkan pihak rumah makan tidak dapat sepenuhnya 

melayani konsumen dengan cepat.  

                Tabel 1.2 

Jumlah Kunjungan Konsumen Sambel Hejo 6 bulan terakhir 

Tahun 2012 

Jumlah Kunjungan Konsumen Rumah Makan per bulan 

Bulan Jumlah Kunjungan 

Januari 1332 

Februari 1564 

Maret 1477 

April 1345 

Mei 1326 

Juni 1291 

Sumber : Sambel Hejo Natuna 

Meningkatkan kembali jumlah kedatangan berarti butuh 

menumbuhkan kembali minat beli ulang pada konsumen dengan begitu 

kualitas pelayanan yang kini diterapkan oleh RM Sari rasa Sambel Hejo 

perlu untuk dibenahi dan ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruhnya terhadap minat pembelian ulang. 

Menurut Philip Khotler (1997:36) kualitas harus dirasakan oleh 

pelanggan, usaha kualitas harus dimulai dengan kebutuhan pelanggan 

dan berakhir dengan persepsi pelanggan. Suatu kualitas pelayanan akan 



selalu berubah, sehingga pihak rumah makan juga harus dapat 

meningkatkan dan menyesuaikan kualitas pelayanannya dengan apa yang 

diharapkan oleh konsumen. Untuk menciptakan kualitas pelayanan yang 

baik di benak konsumen, maka setiap rumah makan perlu bekerja sama 

dengan para konsumen. Dengan memberikan kualitas pelayanan yang 

diharapkan oleh konsumen, maka akan menimbulkan minat pembelian 

ulang dari konsumen itu sendiri. 

Dalam hal ini suatu kualitas pelayanan yang diberikan serta rasa 

kepuasan yang di dapat oleh pelangan, secara langsung maupun tidak 

langsung akan mempengaruhi minat pembelian ulang (repurchase 

intention) pelanggan itu sendiri. Repurchase intention merupakan minat 

beli ulang yang menunjukan keinginan pelanggan untuk melakukan 

pembelian ulang  (Assael dalam Tony Wijaya, 2005). 

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dapa konsumen Rumah Makan Sari Rasa Sambel 

Hejo untuk mengetahui minat beli ulang di waktu yang akan datang. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengkaji permasalan pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap minat beli ulang dan penulis meneliti dengan 

judul Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Minat beli Ulang Pada 

Konsumen Rumah Makan Sambel Hejo Cab. Natuna

  

1.2 Identifikasi masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas pelayanan yang diterapkan oleh Rumah 

Makan Sari Rasa Sambel Hejo. 

2. Bagaimanakah tanggapan konsumen terhadapa minat beli 

ulang pada Rumah Makan Sari Rasa (Sambel Hejo). 

3. Seberapa besar hubungan kualitas pelayanan terhadap minat 

beli ulang di Rumah Makan Sari Rasa (Sambel Hejo)  



1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian dilakukan untuk memperoleh hasil 

temuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan kualitas pelayanan 

yang diterapkan oleh Rumah Makan Sari Rasa Sambel Hejo 

Natuna 

2. Untuk mengetahui minat beli ulang konsumen pada Rumah 

Makan Sari Rasa Sambel Hejo Natuna. 

3. Untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan dengan 

minat beli ulang di Rumah Makan Sari Rasa Sambel Hejo 

Natuna 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian penulis berharap dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan 

penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini yakni : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan kajian lebih lanjut dalam tentang manajemen pemasaran. 

Khususnya yang berkaitan dengan Kualitas pelayanan yang 

berorientasi terhadap minat beli ulang konsumen. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna secara langsung 

maupun tidak langsung bagi : 

a. Bagi rumah makan sebagai bahan referensi dan sebagai bahan 

pertimbangan dimasa yang akan datang untuk dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan agar konsumen dapat melakukan pembelian 

ulang pada rumah makan yang diteliti. 

b. Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan tentang hubungan dari kualitas pelayanan terhadap 

minat beli ulang konsumen dan bagaimana cara pengaplikasiannya 

terhadap teori yang telah dipelajari. 

c. Bagi pihak lain yang berkepentingan, dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan dan pemberian informasi bagi rekan-rekan 



mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

kualitas pelayanan  terhadap minat beli ulang. 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Konsumen selalu dapat menilai baik-tidaknya suatu pelayanan. 

Konsumen menilai pelayanan tersebut dengan cara membandingkan 

pelayanan yang mereka terima dengan pelayanan yang mereka harapkan. 

Konsumen menjadi semakin kritis terhadap berbagai bentuk jasa 

pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan.  Mereka mengharapkan 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dapat sesuai dengan yang 

mereka harapkan. Oleh karena itu rumah makan sebagai perusahaan jasa 

menyadari dan harus memahami tentang pentingnya pelayanan yang 

prima untuk mencapai kepuasan konsumen agar dapat bertahan dalam 

bisnis untuk memenangkan persaingan. Meskipun demikian, tidaklah 

mudah untuk mewujudkan kepuasan konsumen secara menyeluruh. Hal 

ini disebabkan harapan mereka dipengaruhi oleh pengalaman pembelian 

sebelumnya. Jika para pemasar meningkatkan harapan terlalu tinggi, para 

pembeli kemungkinan besar akan kecewa. Sebaliknya jika para pemasar 

menetapkan harapan terlalu rendah , para pembeli kemungkinan besar 

akan tidak akan tertarik. Maka idealnya setiap perusahaan harus 

meningkatkan harapan yang diikuti dengan kinerja yang memenuhi 

harapan tersebut. 

Menurut wyckof Yang dikutip oleh Tjiptono (2004;59) yang 

dimaksud kualitas jasa : 

Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan 

dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan . 

Dengan kata lain apabila pelayanan yang diterima/ dirasakan 

sesuai dengan yang diharpkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan 

dengan baik dan memuaskan, dan baik-tidaknya kualitas pelaynan 

tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan 

pelanggan. 



Dimensi pokok yang terdapat dalam kualitas pelayanan menurut 

Parasuramn et.al yang dikutip oleh Rambat dan Hamdani (2006;182) 

yaitu : 

1. Tangible (bukti langsung), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

karyawan, dan sarana komunikasi. 

2. Reability (keandalan), yakni kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

3. Responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan para staf untuk 

membantu pelanggan dan memberi pelayanan yang cepat tanggap. 

4. Assurance (jaminan), mencangkup pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff, bebas 

dari bahaya dan resiko keragua-raguan.  

5. Emphaty (empati), meliputi kemudahan dalam melakukan 

hubungan yang baik, perhatian dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. 

Dimensi pertama, yaitu tangible,  penting sebagai ukuran 

pelayanan, karena pelayanan tidak dapat dilihat dan diraba. Persepsi 

pelanggan dapat dipengaruhi oleh tangible yang baik karena merupakan 

bukti yang dapat dilihat tanpa fasilitas fisik, kelengkapan yang 

digunakan, karyawan perusahaan dan sarana komunikasi yang ada. 

Kedua yaitu reability, mengukur keadaan perusahaan dan memberikan 

pelayanan. Perusahaan yang reliable harus bisa meminimalisasikan 

kesalahan sehingga pelangan merasa dipenuhi kebutuhannya dan merasa 

puas. Ketiga, yaitu responsiveness, lebih mementingkan segi waktu. 

Dengan kemajuan teknologi yang ada, pelanggan menuntut pelayanan 

yang yang diberikan lebih mudah dan cepat sehingga waktu yang 

digunakan lebih singkat. Keempat assurance, berhubungan dengan 

kemampuan perusahaan dan perilaku karyawan dalam menanamkan rasa 

percaya dan keyakinan pada pelanggannya. Dimensi terakhir yaitu 

emphaty sangat memerlukan sentuhan pribadi dan akan sangat membantu 

jika perusahaan memiliki sistem database yang efektif. Pelayanan yang 



berempati akan mudah diciptakan apabila karyawan mengerti kebutuhan 

spesifik pelanggannya dan selalu berusaha memberikan pelayanan lebih 

baik kepada mereka . 

Kualitas pelayanan yang baik mampu menciptakan kepuasan yang 

diharapkan oleh konsumen, dengan begitu ada dari keinginan konsumen 

untuk merasakan kembali kepuasaan yang sama  yang pernah diterima 

atau dirasakannya pada saat pembelian sebelumnya sehingga selama 

tidak adak kepuasaan dari rumah makan lain yang mampu memberikan 

pelayanan lebih baik dari RM Sambel HejoNatuna, konsumen cenderung 

untuk tidak akan beralih dan ingin mengunjungi kembali tempat yang 

dirasa mereka telah dapat memenuhi kebutuhannya. 

Dari beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan yang prima dari perusahaan dapat membuat harapan 

konsumen terpenuhi sehingga dapat memunculkan minat beli ulang di 

waktu selanjutnya. 

Menurut Kotler dan Keller (2007:214) : 

Minat beli konsumen adalah sebuah perilaku konsumen 

dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau 

memilih suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, 

menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu 

produk 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan harus memperhatikan 

bagaimana caranya agar dapat memenuhi kebutuhan, dan keinginan dari 

konsumen pada waktu , tempat, dan dengan  kualitas pelayanan yang 

baik sehingga dari hal tersebut akan menimbulkan minat beli ulang dari 

para konsumennya. Secara skematis, kerangka pemikiran ini dapat 

digambarkan secara berikut :     



                Dimensi Kualitas Pelayanan :                                    

                          

Gambar 1.1 Model Kerangka Pemikiran Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat di tarik suatu 

hipotesis bahwa  kualitas pelayanan berhubungan positif  pada minat 

beli ulang konsumen .  

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif. Dimana metode deskriptif merupakan suatu metode 

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. (Nazir, 2007;7) 

Sedangkan untuk pengumpulan data, penulis menggunakan 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Penelititan Lapangan (Field Research)  

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan peninjauan 

secara langsung ketempat objek penelitian dan memperoleh data 

primer. Cara-cara pengumpulan data primer melalui : 

a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati dan 

meninjau secara langsung ke perusahaan atau objek yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

bertanya secara langsung dengan pihak atau pejabat yang 

berwenang yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 
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c. Kuesioner, yaitu lembar isian yang didalamnya berisi peryataan 

yang dapat mengolah data kualitatif  menjadi kuantitatif dengan 

pengujian hipotesis. 

2. Studi Literatur (Library Research) 

Yaitu informasi yang diperoleh dari buku-buku catatan dan 

sumber-sumber lain yang berhubungan dengan objek dan masalah yang 

diteliti.  

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Untuk pngumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Rumah Makan 

Sari Rasa (Sambel Hejo) di Jalan Natuna No.29 Bandung, Jawa Barat. 

Waktu penelitian dimulai pada bulan Juni hingga selesainya penyusunan 

skirpsi.                  


