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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kota Bandung merupakan salah satu kota pariwisata di tanah air, hal ini tentu 

menjadi suatu daya tarik bagi para penyedia jasa pariwisata untuk menawarkan 

produk/jasa mereka. Penyedia jasa perhotelan, restoran, café dan tempat hiburan 

di kota Bandung sangat mudah untuk didapati, ini tidak lain karena potensi kota 

Bandung yang sangat potensial untuk kegiatan usaha sejenis. 

Berkembangnya pariwisata kota Bandung tidak lepas dari peraturan 

pemerintah mengenai otonomi daerah yang dikeluarkan berdasarkan ketetapan 

MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; 

Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan; serta 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut 

pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah 

yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Dengan diberlakukannya kedua Undang-Undang ini, setiap daerah diharapkan 

dapat membuka peluang dan harapan untuk memperoleh sumber-sumber 

pembiayaan pembangunan yang lebih adil dan proporsional sehingga akan 

mengurangi ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat. Untuk merespon 

kebijakan pemerintah tersebut pemerintah Kota Bandung berusaha untuk 

mengembangkan industri pariwisata yang terdapat di kota Bandung untuk 

meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap 

pemerintah pusat. 

Salah satu bidang dalam industri pariwisata yang mendapat perhatian khusus 

dari pemerintah kota Bandung adalah  bidang wisata kuliner. Hal ini tidak lepas 

dari sumber daya yang dimiliki oleh kota Bandung  yang memiliki beraneka 



2 
 

 

ragam jenis masakan khas yang dapat ditawarkan  kepada wisatawan dari dalam 

maupun  luar negeri dan dapat menjadi salah satu ciri khas kota Bandung yang 

sudah terkenal sebagai surganya wisata kuliner di tanah air. Dari data yang ada di 

bawah ini dapat dilihat perkembangan jumlah restoran dan café di kota Bandung 

beberapa tahun terakhir : 

Tabel 1.1 

Usaha Restoran dan Café di Kota Bandung 

Tahun 
Jumlah Restoran dan 

cafe 
2006 128 
2007 151 
2008 177 

Sumber: Diparda Kota Bandung 2008 (www.bandungtourism.com) 

 

Dapat disimpulkan bahwa di kota Bandung telah terjadi peningkatan jumlah 

restoran rata-rata 17% per tahun, atau lebih dari 20 restoran baru dibuka setiap 

tahunnya, dengan demikian secara tidak langsung usaha pemerintah daerah dalam 

mengembangkang wisata kuliner cukup dikatakan berhasil. Hal ini didukung pula 

oleh gaya hidup masyarakat kota Bandung yang sudah mengarah ke gaya 

kehidupan metropolis, dimana dalam hal ini masyarakat lebih banyak 

menghabiskan waktunya untuk beraktifitas di luar rumah, sehingga semakin 

meningkatkan permintaan akan jasa yang dapat menyediakan kebutuhan 

masyarakat akan makanan dan minuman yang salah satunya adalah restoran. 

Pertumbuhan usaha restoran di kota Bandung  secara tidak langsung semakin 

memperketat persaingan usaha diantara perusahaan yang bergerak dibidang 

sejenis. Persaingan dibidang restoran ini termasuk ke dalam persaingan langsung, 

dimana setiap perusahaan menawarkan jenis produk yang sama dan yang 

membedakan hanyalah cara pengolahan atau ciri khas dari masing-masing 

restoran yang dapat dijadikan keunggulan bersaing dibandingkan restoran lainnya. 

Restoran merupakan salah satu bentuk usaha dibidang jasa dan salah satu cara 

yang efektif untuk menghadapi persaingan adalah dengan meningkatkan kualitas 
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jasa. Perusahaan harus bisa memberikan kualitas jasa yang lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan pesaing yang bergerak di bidang yang sama, 

sehingga konsumen merasa puas dan tetap loyal kepada perusahaan. 

Kepuasan konsumen hanya dapat terpenuhi jika konsumen memperoleh apa 

yang mereka inginkan. Agar kontinuitas perusahaan dapat berjalan dengan baik, 

perusahaan harus mampu memenuhi harapan konsumen sehingga konsumen 

merasa puas dengan kinerja perusahaan. Dalam memberikan kepuasan kepada 

konsumen memang bukan pekerjaan yang mudah, mengingat setiap orang 

memiliki harapan yang berbeda.  Harapan konsumen dibentuk oleh pengalaman 

masa lalunya, pembicaraan dari mulut ke mulut dan iklan dari perusahaan 

tersebut. Setelah mereka menerima atau merasakan jasa yang diberikan, mereka 

akan membandingkan jasa yang dialami secara langsung dengan jasa yang mereka 

harapkan sebelum menerima jasa. Jika jasa yang diberikan lebih rendah 

dibandingkan dengan jasa yang diharapkan, maka konsumen tersebut akan 

merasakan ketidakpuasan dan tidak berniat menggunakan lagi jasa tersebut 

kembali. Jika jasa yang diterima lebih tinggi atau sama dengan yang diharapkan 

konsumen, maka konsumen akan merasa puas dan akan menggunakan penyedia 

jasa yang sama, bahkan bila kepuasan tersebut ia rasakan secara kontinyu, di 

kemudian hari konsumen tersebut akan menjadi pelanggan yang loyal terhadap 

perusahaan. 

Restoran Sushi Baa merupakan salah satu restoran  di kota Bandung yang 

telah berdiri sejak 1 Juli 2009 dan terletak di jalan Alpina nomor 1 komplek Dago 

Asri Bandung. Sushi Baa menawarkan menu masakan khas Jepang yaitu sushi. 

Manajemen Sushi Baa menyadari bahwa kualitas jasa yang baik dapat 

menimbulkan kepuasan konsumen. Restoran Sushi Baa yang merupakan penyedia 

jasa kerap kali memiliki persoalan yang sama dengan perusahaan lainnya, yaitu 

bagaimana memuaskan konsumen. Restoran Sushi Baa menjalankan usahanya 

selain untuk mendapatkan laba, juga untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan dan meningkatkan kualitas jasa yang diberikan kepada konsumen 

secara berkesinambungan sehingga diharapkan pelanggan selalu merasa puas dan 

menjadi pelanggan yang setia bagi perusahaan. 
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Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “ PENGARUH KUALITAS JASA 

TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA RESTORAN SUSHI BAA 

CABANG ALPINA BANDUNG “ 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasakan fenomena dan latar belakang di atas, maka penulis menyusun 

suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan manajemen Sushi Baa cabang Alpina Bandung 

dalam menyampaikan kualitas jasa kepada konsumen? 

2. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai kualitas jasa pada restoran 

Sushi Baa cabang Alpina Bandung? 

3. Bagaimana tingkat kepuasan konsumen pada restoran Sushi Baa cabang 

Alpina Bandung? 

4. Seberapa besar pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen pada 

restoran Sushi Baa cabang Alpina Bandung? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data sebagai bahan 

yang diperlukan untuk diolah dan dianalisis dalam penyusunan skripsi yang akan 

diajukan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian siding sarjana pada 

Fakultas Bisnis dan Manajemen, Jurusan Manajemen Universitas Widyatama 

Bandung. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kebijakan manajemen restoran Sushi Baa cabang 

Alpina Bandung dalam penyampaian kualitas jasa kepada konsumen. 

2. Untuk mengetahui tanggapan konsumen mengenai kualitas jasa pada 

restoran Sushi Baa cabang Alpina Bandung. 

3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen pada restoran Sushi 

Baa cabang Alpina Bandung. 
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4. Untuk menghetahui seberapa besar pengaruh kualitas jasa terhadap 

kepuasan konsumen pada restoran Sushi Baa cabang Alpina Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan 

sumber informasi bagi restoran Sushi Baa mengenai kualitas jasa dan 

kepuasan konsumen. Selain itu, input ini diharapkan berperan sebagai 

penjagaan dan peningkatan kualitas jasa dari Sushi Baa cabang Alpina 

Bandung. 

2. Bagi Penulis 

Diharapkan bermanfaat untuk mengadakan perbandingan antara teori 

yang penulis dapat selama dibangku kuliah dengan realita atau praktek  

dalam suatu perusahaan. 

3. Bagi akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kasanah ilmu dan 

pengetahuan bagi para mahasiswa. Sekaligus sebagai bahan referensi 

penelitian kualitas jasa dan kepuasan konsumen terhadap suatu produk 

atau jasa yang beredar di pasar atau masyarakat. 

 

1.5 Kerangka Penelitian 

Dalam menghadapi ketatnya persaingan dibidang jasa sekarang ini, 

meningkatkan kualitas jasa dapat dijadikan salah satu senjata untuk menghadapi 

persaingan tersebut. Peningkatan kualitas jasa dilakukan dengan memberikan 

pelayanan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Seperti yang kita 

ketahui bahwa yang disalurkan oleh produsen bukan hanya benda-benda berwujud 

saja tetapi juga jasa. Menurut Kotler & Keller (2008;36) yang dialih bahasakan 

oleh Bob Sabran adalah 

“ Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu 

pihak kepada pihak lain, yang pada intinya tidak berwujud dan tidak 

menghasilkan kepemilikan apapun “ 
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Mengingat orientasi perusahaan sekarang ini bukan lagi menjual produknya 

sebanyak mungkin, akan tetapi lebih memperhatikan kepuasan konsumen dari 

produk atau jasa yang diberikan. Semakin baik kualitas produk atau jasa yang 

diberikan kepada konsumen, semakin tinggi pula  tingkat kepuasan yang dapat 

konsumen rasakan. Hal ini disebabkan oleh penilaian konsumen yang dipengaruhi 

oleh pengalaman pembelian sebelumnya. Dengan konsumen yang merasa puas, 

maka kontinuitas perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dapat menciptakan 

konsumen yang loyal terhadap perusahaan. Salah satu cara untuk dapat 

memberikan kepuasan kepada konsumen adalah dengan memperhatikan kualitas 

jasa. 

Adapun pengertian kualitas jasa menurut Lovelock-Wright (2007;96)  

mengemukakan bahwa : 

“ Kualitas jasa adalah evaluasi kognitif jangka panjang pelanggan 

terhadap penyerahan jasa suatu perusahaan “ 

 

Menurut Parasuraman, et al., (1985) yang dikutip oleh Fandy Tjiptono 

(2008;26) terhadap beberapa atribut atau faktor untuk mengevaluasi jasa, yaitu : 

1. Bukti langsung ( Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi. 

2. Keandalan ( Reliability ), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan  dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

3. Daya tanggap ( Responsiveness ), yaitu keinginan staf dan karyawan untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4. Jaminan ( Assurance ), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko 

atau keragu-raguan. 

5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

Kualitas jasa yang diberikan oleh perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila 

jasa yang diberikan perusahaan sesuai atau melebihi dari apa yang diharapkan 

oleh konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu berusaha memberikan 
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pelayanan –pelayanan yang terbaik dengan memperhatikan keluhan-keluhan yang 

disampaikan oleh konsumennya, sehingga kepuasan konsumen dapat 

dipertahankan. Dengan mengetahui dan memperhatikan apa yang diinginkan oleh 

konsumen merupakan hal yang paling penting bagi pelaksanaan terciptanya 

kepuasan konsumen. 

Adapun arti kepuasan konsumen menurut Day (dalam Tse & Wilton, 1988) 

yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2008;24) mengungkapkan bahwa :  

“ Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 
terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan 
antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja 
aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya “ 

 
Tingkat kepuasan konsumen dapat diukur dengan melihat apakah kualitas jasa 

telah memenuhi harapan atau tidak, sehingga perusahaan dapat mengetahui unsur-

unsur jasa mana saja yang harus ditingkatkan kualitasnya sehingga memberikan 

kepuasan kepada konsumen dengan lebih baik.  

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

“ Semakin baik kualitas jasa yang diberikan maka dapat meningkatkan 

kepuasan konsumen “. 

Dengan asumsi bahwa aspek-aspek pemasaran lainnya yang mempengruhi 

kepuasan konsumen dianggap tetap (ceteris paribus) 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif, 

menurut Moh. Nazir (2005 : 54) metode deskriptif adalah :  

“Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 
suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa 
pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual 
dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar 
fenomena yang diselidiki”. 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melaksanakan penelitian di 

RESTORAN SUSHI BAA yang berlokasi di jalan Alpina nomor 1 komplek Dago 

Asri Bandung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2011 sampai 

dengan Agustus 2011 

 


