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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Orang di seluruh dunia menikmati makan di luar, baik itu bersama dengan 

teman atau keluarga. Pecinta makanan akan melakukan pencarian informasi yang 

luas untuk menemukan tempat yang bagus untuk makan dan belanja, karena 

wisatawan atau turis cenderung untuk mampir ke restoran yang sudah dikenal (Rhee, 

Yang, & Kim, 2016). Konsumen cenderung memilih atau mempertimbangkan 

restoran yang memadu pandankan atribut secara keseluruhan dibandingkan dengan 

restoran yang menyediakan atribut pada restoran secara terpisah. Konsumen akan 

mengevaluasi atribut yang ada lalu mengevaluasi atribut dan memprioritaskan 

atribut berdasarkan kepuasan konsumen tersebut (Rhee et al., 2016). Penilaian yang 

dilakukan konsumen terhadap atribut restoran didasarkan pada pengalaman 

konsumen. Hasil penelitian terdahulu menunjukan bahwa kepuasan konsumen 

dipengaruhi berdasarkan pengalaman (Noone, Kimes, Mattila, & Wirtz, 2015). 

Kepuasan konsumen dalam industri restoran merupakan hal yang sangat 

penting, bukti menunjukan 90% konsumen yang merasa tidak puas tidak akan 

pernah kembali pada tempat makan atau restoran yang dikunjungi. Konsep ini juga 

menentukan lamanya usia usaha itu dijalankan dan kesuksesan finansial sebuah 

restoran (Harrington, Ottenbacher, & Way, 2013). Sejak lama kepuasan konsumen 

telah dianggap sebagai penentu customer behavior untuk jangka waktu panjang 

sehingga perusahaan jasa berusaha mengindetifikasi mengenai hal tersebut (Ryu, 

Han, & Kim, 2008), dan membuat konsumen merasa puas dengan restoran 

merupakan tujuan dari pemilik atau manager restoran (Harrington, Ottenbacher, 

Staggs, & Powell, 2012; Harrington et al., 2013). 

Kepuasan konsumen bukanlah konsep baru (Bai, Law, & Wen, 2008). 

Konsep ini merupakan konsep sentral dalam wacana bisnis dan manajemen 

(Tjiptono, Chandra, 2015, hal 55). Peneliti dan praktisi sangat tertarik untuk 

memahami apa yang mendorong kepuasan pelanggan (Anderson, Pearo, Widener, 

& Widener, 2008; Bai et al., 2008) karena sebagian penelitian menemukan bahwa 

kepuasan konsumen  merupakan pendorong dalam peningkatan pangsa pasar, 

profitabilitas, ucapan positif dari mulut ke mulut (WoM). Kekurangan dari model 
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kepuasan konsumen berbasis atribut ini sulit untuk menggeneralisasikan untuk 

menciptakan teori yang kuat tentang kepuasan pelanggan (Anderson et al., 2008).  

Sejumlah negara bahkan telah merancang dan menerapkan konsep ini, di 

antaranya Swedia (sejak 1989), Amerika (1994), Norwegia (1996), dan Indonesia 

(1999), juga beberapa negara yang mengadopsi konsep ini diantaranya Austria, 

Jerman, Korea Selatan, Hongkong, Selandia Baru, dan Taiwan (Tjiptono, Chandra, 

2015, hal 55). 

Industri restoran merupakan bisnis yang sangat kompetitif, kepuasan 

konsumen menjadi tujuan utama atau hal yang sangat penting dalam menjalankan 

bisnis. Makanan merupakan komponen mendasar yang tidak diragukan memiliki 

dampak utama pada kepuasan konsumen (Namkung & Jang, 2007). Alasan 

mengapa pentingnya kepuasan konsumen yaitu untuk mempertahankan dan 

mengembangkan bisnis dalam jangka waktu panjang, mengurangi manfaat yang 

dirasakan konsumen pada pergantian penyedia layanan jasa, (Ryu, Han, & Jang, 

2010) sehingga meningkatkan atau berdampak positif pada repurchase intention 

(Bai et al., 2008; Ryu et al., 2010). Banyak penelitian yang telah dilakukan 

berkaitan dengan kepuasan konsumen seperti pada industri pariwisata, industri 

kesehatan, sektor layanan perbaikan mobil, industri hotel, pengaturan retail, industri 

game, sektor telekomunikasi dan seluler, transportasi publik, sektor bank, layanan 

perawatan rambut, dan tentunya pada industri makanan (Al-Tit, 2015). 

Bandung merupakan salah satu tempat yang popular sebagai wisata kuliner 

di Indonesia. Bisnis makanan menyumbang cukup besar dalam pendapatan dalam 

industri pariwisata sebesar 19,33%. Indonesia memiliki peluang yang bagus dalam 

industri pariwisata dalam makanan dan minuman. Pemerintah daerah melakukan 

banyak usaha untuk meningkatkan atraksi Bandung sebagai destinasi wisata kuliner 

(Pratminingsih & Puspitasari, 2015).  

Industri makanan dan minuman di Bandung sendiri memiliki banyak 

peluang dengan masyarakat yang selalu ingin mencoba berbagai macam baru dan 

berinovasi dalam berbagai hal khususnya dalam makanan dan minuman, dapat 

ditemukan berbagai macam inovasi di Bandung. Begitu pula dengan bisnis restoran, 

cafe, dan lain-lain banyak berdiri di Bandung dengan melihat peluang yang ada. 
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Berikut merupakan data jumlah restoran, rumah makan, cafe terdaftar yang 

terdaftar di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung: 

Tabel 1.1 

Jumlah Restoran / Rumah Makan / Cafe Kab Bandung, 2019 

No. Kecamatan Jumlah 

1 Soreang 31 

2 Pasir Jambu 11 

3 Ciwidey 8 

4 Rancabali 6 

5 Pangalengan 12 

6 Cimaung 5 

7 Ajasari 2 

8 Banjaran 17 

9 Cangkuang 5 

10 Katapang 16 

11 Margahayu 25 

12 Margaasih 20 

13 Kutawaringin 7 

14 Bojongsoang 3 

15 Dayeuh Kolot 4 

16 Pameungpeuk 7 

17 Baleendah 9 

18 Ciparay 18 

19 Majalaya 17 

20 Ibun 2 

21 Kertasari 2 

22 Pacet 4 

23 Paseh 3 

24 Solokan Jeruk 5 

25 Cikanjung 2 

26 Cicalengka 3 

27 Nagreg 4 

28 Rancaekek 4 

29 Cileunyi 6 

30 Cilengkrang 7 

31 Cimenyan 21 

TOTAL 287 

Sumber/Source: Dinas Pariwisata dan Budaya (DISPARBUD) Kab. Bandung, 2019 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa restoran, rumah makan, 

dan cafe yang terdaftar di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung dari 

31 kecamatan terdapat total 287 restoran.  

Kepuasan konsumen merupakan kunci penting dalam industri restoran 

(Harrington et al., 2012). Konsumen pada saat ini dapat membuat komentar 
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mengenai restauran dikunjungi kepada orang-orang bahkan melalui forum online 

oleh karena itu manajer harus memastikan bahwa restoran memiliki atribut yang 

dapat memuaskan konsumen. Konsumen memilih restoran dengan memperdulikan 

keseluruhan bagian dari atribut restoran dibandingkan dengan atribut secara 

terpisah. Ada 4 hal yang penting dalam atribut restoran yaitu value, service, 

atmosphere  dan food (Rhee et al., 2016) 

Sudah banyak negara yang melakukan penelitian terhadap atribut restoran 

ini, berikut merupakan negara-negara yang melakukan penelitian: di New York 

telah dilakukan penelitian terhadap atribut restoran (Rhee et al., 2016). Juga 

penelitian konsep ini terhadap restoran Chinesee yang berada di U.S (Y. Liu & Jang, 

2009).  

Restoran atau rumah makan yang terdapat di Kabupaten Bandung 

setidaknya terdapat sekitar 287 berdasarkan Tabel 1.1 hingga September 2019. 

Terdapat berbagai macam restoran dengan tema tertentu yang tersebar di berbagai 

penjuru Bandung. Diantaranya Rumah Makan Ponyo. Rumah Makan Ponyo sendiri 

di Bandung terdapat dua cabang yaitu cabang Cinunuk dan Malabar. Berikut 

merupakan jumlah kunjungan di Rumah Makan Ponyo Cinunuk selama 5 tahun 

terakhir pada tahun 2014-2018 

TABEL 1.2 

JUMLAH KUNJUNGAN RUMAH MAKAN PONYO CINUNUK 

Tahun Jumlah Kunjungan 

2014 60.100 

2015 57.800 

2016 59.069 

2017 61.376 

2018 58.765 

Sumber/Source : Pengelola Ponyo Cinunuk, 2019 

Data tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa Rumah Makan Ponyo Cinunuk 

mengalami kenaikan dan penurunan dalam jumlah pengunjung. Pada periode tahun 

2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014, sebesar 2.300 

pengunjung. Mengalami kenaikan selama dua tahun yaitu pada tahun 2016 dan 

2017. Sebelum mengalami penurunan kembali pada tahun 2018, yaitu mengalami 

penurunan sebesar 2.611.  
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GAMBAR 1.1 

KEPUASAN KONSUMEN DI RUMAH MAKAN PONYO 

CINUNUK, 2019 

Pada gambar 1.1 diatas dilakukan penelitian mengenai kepuasan konsumen 

yang dirasakan konsumen yang sudah pernah mengunjungi Rumah Makan Ponyo 

Cinunuk Bandung pada tahun 2019 oleh peneliti menggunakan kuesioner. Dari 

sebanyak 132 orang responden. Terdapat 73 responden yang mengatakan puas 

terhadap Rumah Makan Ponyo Cinunuk sebesar 55,30% dan 59 responden yang 

mengatakan tidak puas sebesar 44,70%, terdapat pendapat responden setidaknya 

mendekati setengah dari responden menyebutkan tidak puas. 

TABEL 1.3 

HAL YANG MEMBUAT KONSUMEN MERASA PUAS ATAU 

TIDAK PUAS TERHADAP RM PONYO CINUNUK, 2019 

 Total Puas Tidak Puas 

Makanan & Minuman 41 22 19 

Pelayanan 42 5 37 

Suasana 29 29 0 

Harga 4 2 2 

Lainnya 28 28 0 

Sumber/source : Hasil pengolahan data, 2019 

Berdasarkan tabel 1.3 di atas berdasarkan 132 responden dapat dilihat 

bahwa hal yang membuat konsumen merasa puas yaitu dengan makanan dan 

minuman yang memiliki poin dua puluh dua (22), sedangkan tidak puas memiliki 

poin sembilan belas (19). Berikutnya dalam pelayanan responden yang memilih 

puas ada lima (5) responden, dan tidak puas terdapat tiga puluh tujuh (37) responden. 

Dua puluh dua puluh sembilan (29) responden memilih suasana sebagai hal yang 

55,3044,70

Ya Tidak
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membuatnya merasa puas. Dari 4 orang responden yang memilih harga terdapat dua 

(2) menyatakan puas dan dua (2) responden lainnya menyatakan tidak puas. 

Terdapat dua puluh delapan (28) responden memilih puas pada kategori lainnya 

yang meliputi atas makanan dan minuman, pelayanan, suasana, kemudahan 

mendapat produk sebanyak dua belas (12) responden dan dua (2) respondennya 

lainnya memilih karena memiliki harga yang cukup terjangkau. 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan perlu diperhatikan 

atau lebih ditingkatkan untuk dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Pelayanan 

atau service tentunya merupakan hal yang sangat penting dalam kepuasan 

konsumen. Beberapa studi bahkan menemukan service merupakan hal yang 

menunjukan hasil signifikan dalam kepuasan (Y. Liu & Jang, 2009). Atribut dari 

pelayanan service ini merupakan salah satu yang memberikan pengaruh besar atau 

merupakan hal terpenting, yang paling terlihat sebagai hal krusial yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan untuk menaikan kepuasan konsumen merupakan 

responsiveness (Y. Liu & Jang, 2009; Namkung & Jang, 2008). Pelayanan yang 

dilakukan secara cepat dan tepat memang sangat penting berdasarkan keterbatasan 

waktu yang dimiliki untuk memenuhi keinginan konsumen (Zeithaml, Bitner, & 

Gremler, 2018), dalam beberapa studi menyebutkan kecepatan dalam pelayanan 

merupakan hal yang sangat penting dan harus sangat diperhatikan untuk memenuhi 

kepuasan konsumen (Chang & Mak, 2011; Harrington, Ottenbacher, & Kendall, 

2011; Su, 2013). 

Konsumen pada saat ini mengambil keuntungan dengan adanya internet 

untuk mencari tau mengenai informasi restoran yang akan dikunjungi atau dipilih 

pada forum online untuk mencari tau mengenai lokasi, variasi makanan dan 

rekomendasi dari orang yang sudah pernah berkunjung untuk menentukan pilihan 

pada restoran yang akan dipilih (Rhee et al., 2016). Berikut adalah rekapitulasi  

penilaian konsumen dari beberapa forum online yang menampilkan penilaian 

konsumen terhadap Rumah Makan Ponyo Cinunuk 
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TABEL 1.4 

REKAPITULASI PENILAIAN KONSUMEN RM PONYO CINUNUK 

No. Sumber Nilai Total Reviewers Skala 

1. Foursquare 6.9 86 10 

2. Facebook 4.2 420 5 

3.  Google 4.3 3.620 5 

Sumber/Source : foursquere, facebook, google penilaian Rumah Makan Ponyo 

Cinunuk (diakses pada Juli 2019) 

Penilaian yang diberikan konsumen pada foursquere.com memberikan nilai 

restoran rata-rata sebesar 6,9 dari 10 mencakup berbagai aspek yang konsumen 

rasakan saat makan di Rumah Makan Ponyo Cinunuk, dengan total konsumen yang 

memberikan penilaian sebanyak 86 orang. Laman Facebook dari Rumah Makan 

Ponyo Cinunuk sendiri memiliki nilai dengan total keseluruhan 4,2 dari 5. Google 

pun memiliki penilaian mengenai Rumah Makan Ponyo Cinunuk sebesar 4.3 dari 5 

poin. 

Rumah Makan Ponyo sendiri telah berdiri sejak lama hingga saat ini. 

Rumah Makan Ponyo sendiri melakukan berbagai inovasi dan pembedaharaan 

dalam melayani konsumen. Menurut (Rhee et al., 2016) dalam penelitian exploring 

the comparative salience of restaurant attributes: a conjoint analysis approach. 

Menyatakan bahwa food, value, atmosphere, dan service merupakan kriteria yang 

penting dalam restoran.  

TABEL 1.5 

IMPLEMENTASI ATRIBUT RESTORAN SEBELUM DAN SESUDAH DI 

RM PONYO CINUNUK, 2019 

NO. Dimensi Sebelum menerapkan 

atrbiut restoran 

Sesudah menerapkan 

atribut restoran 

1. Value Selalu berusaha 

menyesuaikan value 

yang didapat 

konsumen sesuai 

dengan harga yang 

konsumen bayarkan 

Meyesuaikan dengan 

keadaan atau kondisi yang 

ada juga berusaha 

menyampaikan dengan 

baik value yang didapat 

konsumen sesuai 

2. Service Karyawan yang 

kurang cepat tanggap 

Melakukan pelatihan dan 

pembinaan untuk 

karyawan, perubahan dari 

segi teknik pelayanan lebih 

ditingkatkan.  

Selalu melaksanakan 

evaluasi dan apel pagi tiap 

hari 
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3. Atmosphere Memiliki suasana 

nyaman dengan 

tempat duduk lesehan 

di saung-saung yang 

tersedian dan lagu 

tradisional yang 

diputar 

Masih mempertahankan 

keadaan yang sama dengan 

beberapa penambahan 

baru untuk menarik 

pengunjung datang  

4. Food Hanya terdapat menu 

makanan sunda 

Menyediakan berbagai 

menu yang diperbaharui 

bahkan inovasi produk 

seperti menu pisang gurun 

pasir, juga variasi menu 

selain makanan sunda 

(terdapat steik, tomyam, 

pancake, dll). Juga terdapat 

beberapa perkembangan 

menu seperti dulu hanya 

ada gurame goreng atau 

bakar sekarang memiliki 

gurame dengan bumbu 

rujak. 

  Tidak terdapat menu 

promo harian 

Menyediakan menu promo 

pada hari-hari tertentu 

seperti promo pada hari 

pemilu, idul fitri 

Source/sumber : Managemen Rumah Makan Ponyo Cinunuk 

Berdasarkan data-data yang ada di atas menunjukan menunjukan adanya 

penurunan terhadap kunjungan konsumen ke Rumah Makan Ponyo Cinunuk di 

Bandung. Selain itu, berdasarkan data dari forum online foursquere.com Rumah 

Makan Ponyo Cinunuk mendapatkan nilai 6,9 dari 10, dan masih banyak restoran 

lain mendapatkan rata-rata nilai yang lebih besar. Juga berdasarkan review dari 

laman Facebook RM Ponyo Cinunuk sendiri mendapatkan rating 4,2 dari 5, 

sedangkan Google memberikan 4,3 dari 5. Hal itu merupakan suatu permasalahan 

yang perlu diteliti untuk mengetahui penyebab dari penurunan terjadi. Mengingat 

bahwa persaingan di industri makanan dan minuman di Bandung terdapat 396 

restoran yang terdaftar di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung, yang 

memiliki berbagai macam inovasi baik itu menu makanan, harga, pelayanan , juga 

suasana yang ditawarkan.  

  Berdasarkan latar belakang di atas, perlu diadakan penelitian, maka penulis 

mengajukan judul “Upaya Meningkatkan Kepuasan Konsumen Rumah Makan 

Ponyo Cinunuk Melalui Atribut Restoran” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran atribut restoran yang terdapat pada Ponyo Cinunuk di 

Bandung 

2. Bagaimana gambaran kepuasan konsumen pada Ponyo Cinunuk di Bandung 

3. Bagaimana pengaruh atribut restoran terhadap kepuasan konsumen yang 

berkunjung ke Ponyo Cinunuk di Bandung 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Gambaran mengenai atribut restoran di Rumah Makan Ponyo Cinunuk. 

2. Gambaran mengenai kepuasan konsumen di Rumah Makan Ponyo Cinunuk. 

3. Pengaruh atribut restoran terhadap kepuasan konsumen di Rumah Makan 

Ponyo Cinunuk. 

1.4 Kegunaan penelitian 

Kegunaan penulisan penelitian ini di harapkan bahwa dapat memberikan 

dampak dan hal yang positif dalam manfaat kegunaan baik secara teoritis maupun 

praktis sebagai berikut 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan pada 

pengembangan ilmu manajemen pemasaran pariwisata pada bidang food & 

beverage khususnya mengenai atribut restoran dan kepuasan konsumen di dalam 

bisnis restoran dan café. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

masukan bagi pihak Rumah Makan Ponyo yang ada di Bandung khususnya 

Rumah Makan Ponyo Cinunuk, sehingga masukan tersebut berguna sebagai 

bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan atribut restoran dalam upaya meningkatkan kepuasan 

konsumen 

 

 


