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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang Penelitian 

Kepuasan menjadi sebuah alat ukur perusahaan dalam mengetahui 

baik atau buruknya suatu perusahaan. Salah satu industri dalam pariwisata 

adalah industri restoran yang menyediakan makanan dan minuman untuk 

konsumen yang sedang melakukan kegiatan pariwisata. Menurut National 

Restaurant Association AS, 47% dolar dihabiskan untuk makan di restoran 

dan penjualan pada industri restoran di AS diproyeksikan melebihi 783 

miliar olar pada akhir tahun 2016 (Alexander Schjøll, 2017). Industri 
restoran merupakan sektor usaha yang mengalami pertumbuhan secara terus 

menerus serta menjadi bagian penting dalam kemajuan dunia pariwisata. 

Pengetahuan tentang kebutuhan konsumen diperlukan untuk industri 

restoran agar dapat bertahan lama (Alexander Schjøll, 2017). Seiring 

dengan berjalanya waktu, semakin banyak restoran yang ada di Indonesia 

dengan berbagai macam tema restoran, sehingga pemilik restoran merasa 

kebingungan dalam mempertahankan dan memuaskan konsumenya. Maka 

dari itu pemilik restoran dianggap perlu memenuhi kebutuhan konsumen, 

kepuasan pada insustri restoran itu sangat penting karena 90% dari 

konsumen tidak puas tidak akan pernah kembali ke restoran tersebut (Sulek 

& Hansley, 2004:235 dalam (Jang & Ha ). 
Customer satisfaction memiliki dampak yang melebihi di atas 

dampak pendapatan terhadap nilai perusahaan, dan customer satisfaction 

secara positif dan signifikan memberikan pengaruh terhadap  nilai 

perusahaan dengan pendapatan (Canny & Economy, 2016) melainkan 

restoran tersebut harus mampu memuaskan konsumen dan memenuhi 

kebutuhan konsumen agar konsumen tidak mendapatkan pengalaman 

negatif saat mengunjungi dan mengkonsumsi produk yang diberikan oleh 

restoran. Kepuasan konsumen akan timbul ketika pengalaman yang 

dirasakan melebihi apa yang diharapkan oleh konsumen. Meningkatkan 

kepuasan konsumen dengan memenuhi kebutuhan konsumen merupakan 

strategi dalam perusahaan untuk memenangkan persaingan antar perusahaan 

industry restoran serta dapat berdampak pada penjualan yang 
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menguntungkan perusahaan tersebut. Produk dan jasa yang terdapat dalam 

sebuah restoran merupakan hal penting dalam menentukan kepuasan 

konsumen serta konsumen cenderung akan datang kembali ke restoran pada 

masa yang akan datang jika kualitas makanan dan pelayanannya itu baik 

(Petzer, 2014). Kepuasan konsumen merupakan suatu hal yang paling 

mempengaruhi di industri restoran (Canny & Economy, 2013) 

Berdasarkan pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa 
pentingnya suatu perusahaan dalam meningkatkan kepuasan konsumen 

terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tentunya dalam 

sebuah usaha makanan dan minuman. Pentingnya menciptakan kepuasan 

konsumen memberikan gambaran bahwa dampak yang muncul apabila 

rendahnya kepuasan di sebuah restoran adalah menurunya pendapatan 

karena minimnya permintaan produk dan tidak bisa bertahan dalam 

persaingan sehingga target perusahaan sulit tercapai. Tingkat penurunan 

penjualan yang terjadi pada industri Food and Beverage salah satunya 

restoran yang ada di Kabupaten Bandung Barat. 

Saat ini Kabupaten Bandung Barat dikenal sebagai daerah wisata 

dengan aneka kuliner yang beraneka ragam. Mulai dari aneka jajanan 

sampai juga berbagai macam masakan, dari masakan yang sangat modern 
sampai yang sangat tradisional. Maka munculah berbagai macam jenis 

restoran, rumah makan dan café di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan 

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2017, jumlah restoran, 

rumah makan dan café di Kabupaten Bandung Barat berjumlah 152 

diantaranya : 

TABEL 1.1 

JUMLAH RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN CAFÉ DI 

KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 

No.  Nama Restoran Jumlah 

1. Restoran 7 
2. Rumah Makan 128 
3. Café  17 
 Jumlah  152 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2018 
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Berdasarkan Tabel Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Café di 

Kabupaten Bandung Barat 1.1 di atas, terdapat banyak restoran, rumah 

makan maupun café yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat. Berbagai 

macam restoran sunda tersebut hadir dengan berbagai macam konsep yang 

ditawarkan, baik itu konsep modern maupun konsep tradisional, sehingga 

menimbulkan persaingan antara restoran-restoran yang mempunyai konsep 

yang sama. 
Saat ini kabupaten bandung barat dikenal dengan daerah wisata 

dengan aneka kuliner yang beraneka ragam. Mulai dari aneka jajanan 

sampai juga berbagai macam masakan, baik itu masakan modern maupun 

masakan yang tradisional. Maka munculah berbagai macam jenis restoran di 

Kabupaten Bandung Barat. 

TABEL 1.2 

JENIS-JENIS RESTORAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT 

Jenis Restoran Nama Restoran 

Restoran 

Tradisional 

Kampong Daun, Imah Seniman, Sapulidi, Gubug 

Mang Engking, D’Seuhah Da Lada, Saung 

Pengkolan, Sindang Reret, 

Restoran Modern The Peak, Maja House, Burgundy Wine and 

Dine, Welfed – Gedong Putih, Dulang Resort and 

Resto 

Sumber : Hasil Pengolahan data dari berbagai sumber 2018 
Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, terdapat banyak nama restoran dari 

masing-masing konsep yang diterapkanya, jumlah restoran tradisional atau 

restoran sunda tidak kalah banyak dibandingkan dengan jenis restoran 

lainnya. Berbagai macam restoran sunda tersebut hadir dengan berbagai 

macam konsep yang ditawarkan, baik itu konsep modern maupun konsep 

tradisional, sehingga menimbulkan persaingan antara restoran-restoran yang 

mempunyai konsep yang sama. Banyaknya jenis restoran di Kabupaten 

Bandung Barat dengan konsep modern maupun tradisional, dalam 

penelitian ini penulis memilih tiga restoran yang dijadikan sebagai objek 

penelitian, yaitu Kampung Daun, D’Seuhah Da Lada dan Sapulidi. Namun 

tingkat kunjungan pada ketiga objek tersebut mengalami fluktuasi dalam 
tiga tahun terakhir. Penurunan jumlah kunjungan pada restoran Kampung 
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Daun, D’Seuhah Da Lada dan Sapulidi dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.  

TABEL 1.3 

JUMLAH KUNJUNGAN RESTORAN KAMPUNG DAUN, 

D’SEUHAH DA LADA DAN SAPULIDI 

Nama Restoran Tahun  

2015 2016 2017 

Kampung Daun 28,678 26.123 29.006 

D’Seuhah Da Lada 10.056 9.934 7.754 

Sapulidi 20,124 28.389 23.145 

Jumlah  58.858 64.446 59.905 

Sumber : Manajemen Kampung Daun, D’Seuhah Da Lada dan Sapulidi 

2018 

 Berdasarkan Tabel 1.3 di atas menunjukan bahwa pengunjung 

yang datang ke Restoran Kampung Daun, D’Seuhah Da Lada dan Sapulidi 
mengalami fluktuasi dari tahun 2015 hingga tahun 2017, hal ini disebabkan 

karena semakin banyaknya pesaing baru atau restoran lainya di daerah 

Lembang yang mempunyai konsep restoran yang serupa. 

Penulis melakukan pra penelitian terhadap masyarakat dan 

wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata Kabupaten Bandung Barat 

mengenai kepuasan konsumen. Berdasarkan klasifikasi restoran menurut 

(Walker, 2011) sesuai dengan tema yang dipilih yaitu restoran bertema 

modern dan restoran bertema tradisional yang ada di Kabupaten Bandung 

Barat. Pra penelitian dilakukan pada restoran Kampung Daun dan Sapulidi 

untuk mewakili restoran bertema tradisional, pada restoran Maja House dan 

The peak untuk mewakili restoran bertema modern. 
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GAMBAR 1.1 

KEPUASAN KONSUMEN TENTANG RESTORAN BERTEMA DI 

KABUPATEN BANDUNG BARAT  

 Berdasarkan Gambar 1.1 kepuasan konsumen tentang restoran 

bertema di Kabupaten Bandung Barat  menunjukan  bahwa orang-orang 

lebih memilih restoran yang bertema modern di Kabupaten Bandung Barat 

dengan presentase kepuasan yang cukup tinggi sebesar 68% sedangkan 

pemilihan restoran yang bertema tradisional berjumlah sedikit dengan 

persentase kepuasan sebesar 44 % dan kebanyakan konsumen merasa tidak 

puas. Restoran tradisional yang terus berkembang di Kabupaten Bandung 
Barat yaitu restoran sunda, karena masakan sunda merupakan masakan 

tradisional khas Jawa Barat yang paling banyak diminati oleh wisatawan 

luar Jawa Barat maupun wisatawan asal Jawa Barat. Daereah Kabupaten 

Bandung Barat di kenal sebagai daerah wisata, hal ini menjadi peluang 

besar bagi pengusaha jasa khususnya jasa restoran sehingga 

bermunculannya restoran- restoran sunda. Dari banyaknya restoran sunda 

yang ada disana terdapat beberapa yang selalu ramai, berikut merupakan 

restoran sunda di Kabupaten Bandung Barat yang paling di rekomendasikan 

menurut Tripadvisor dan Google Review Summary  : 

TABEL 1.2 

DATA PENILAIAN RESTORAN SUNDA DI KABUPATEN 

BANDUNG BARAT 

No. Nama Restoran Sunda 
Rating 

Tripadvisor  Google 
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Review 

1. Kampung Daun  4,0 4,3 

2. Sapulidi Resto, Resort & Gallery 3,5 3,6 

3. Saung Pengkolan 3,0 3,9 

4. Resto D’Seuhah Da Lada 4,5 4,1 

Sumber : Tripadvisor &  Google Summary Reviews 2018 

Berdasarkan Tabel 1.2 Data Penilaian Restoran Sunda di 

Kabupaten Bandung Barat di atas menunjukan bahwa restoran sunda yang 

memiliki rating atau penilaian dari konsumen melalui internet adalah 

Kampung Daun, D’ Seuhah Da Lada, dan Sapulidi Resto sehingga dapat 

mewakili objek penelitian yang dilakukan penulis yaitu restoran sunda yang 

ada di Kabupaten Bandung Barat. Penulis memilih objek penelitian melalui 
internet dikarenakan konsumen saat ini merupakan konsumen yang 

mempunyai sifat ketergantungan dengan alat yang serba digital yang 

kemudian konsumen akan mengevaluasi produk dan jasa melalui internet. 

Strategi yang dilakukan oleh restoran Kampung Daun, D’Seuhah 

Da Lada dan Sapulidi identik dengan salah satu teori yang diterapkan Lewis 

(1980, 1981) dalam (Longart, Wickens, & Bakir, 2017) suatu teori yang 

dikenal dengan Restaurant Attributes. Menurut (Dulen, 1999; Susskind & 

Chan, 2000; Jang & Namkung, 2009) dalam (Jang & Ha, 2014) Secara 

umum, atribut restoran mengacu pada food, employee service dan 

atmosphere yang juga dianggap sebagai tiga faktor terpenting dalam hal 

kualitas yang dirasakan konsumen, selanjutnya mempengaruhi perilaku 

pasca konsumsi pelanggan, seperti kepuasan atau loyalitas. Dalam 
penelitian yang dilakukan oleh (Harrington, Ottenbacher, Staggs, & Powell, 

2012) menjelaskan bahwa restaurant attributes yang didalamnya terdapat 

food quality, service quality, dan atmosphere memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kepuasan konsumen. Pada dasarnya restaurant attributes 

yang terdiri dari food quality (kualitas makanan), service quality (kualitas 

pelayanan) dan atmosphere (lingkungan fisik) merupakan hal yang paling 

mendasar pada sebuah restoran. Sementara menurut (Ahmad, Othman, & 

Jules, 2017) restaurant attributes berpengaruh terhadap nilai yang dirasakan 

konsumen saat mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan serta 

berpengaruh pada kepuasan konsumen. Dalam restaurant attributes terdapat 
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empat element didalamnya yaitu Service Attributes (atribut pelayanan), 

Food Attributes (atribut makanan), Physical Environtment (lingkungan fisik 

atribut) dan Innovative and Convenience (inovasi dan kenyamanan) yang 

terdapat dalam sebuah restoran (Ahmad et al., 2017). Dari atribut-atribut ini 

perusahaan akan lebih mudah dalam mengembangkan strategi perusahaan 

untuk meningkatkan kepuasan konsumen. 

Implementasi dari pengembangan strategi yang di terapkan pada 
restoran Kampung Daun, D’Seuhah Da Lada dan Sapulidi diantaranya, 

pertama Service Attributes diantaranya menerapkan kebersihan di 

lingkungan restoran, memberikan pelayanan yang lebih hangat dan friendly 

kepada konsumen dan menerapkan standar pelayanan yang harus dilakukan 

dalam melayani konsumen.. Kedua Food Attributes seperti menyediakan 

berbagai pilihan menu makanan tradisional yang dapat mengakomodir 

berbagai selera konsumen dan, memperhatikan kesegaran makanan, serta 

mengembangkan variasi menu yang di tawarkan kepada konsumen. Ketiga 

Physical Environtment menerapkan suasana yang tradisional, memperindah 

suasana restoran dengan konsep pesawahan atau pemandangan alam yang 

didukung dengan besantap dialas daun membuat konsumen merasakan 

suasana desa baik itu lesehan maupun meja memiliki suasana yang asri 
dengan musik-musik sunda , membuat konsumen merasa nyaman saat 

bersantap. Sedangkan implementasi restaurant attributes yang keempat 

adalah Innovative and Convenience yang menerapkan penambahan menu 

makanan yang inovatif, memperluas tempat makan dalam kegiatan 

gathering serta memperhatikan lingkungan tempat parkir di restoran.  

Mempertahankan kepuasan konsumen menjadi tantangan bagi 

restoran tradisional sunda agar tidak kehilangan konsumenya. Menurut 

(Ahmad, Othman, & Jules, 2017) dalam artikel yang berjudul Influence of 

Restaurant Attributes Towards Perceived Value and Customer Overall 

Satisfaction at Casual Dining Restaurants in Klang Valley, Restaurant 

attributes menjadi sebuah kunci untuk mempertahankan kepuasan 
konsumen bahkan dapat meningkatkan kepuasan konsumen melalui atribut-

atribut di dalamnya seperti atribut pelayanan (service attributes), atribut 

makanan (food attributes), lingkungan fisik atribut (physical environtment 

attributes) serta keinovatifan dan kenyamanan (innovative and convenience) 
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yang diharapkan dapat meningkatkan maupun mempertahankan kepuasan 

konsumennya, sehingga dapat memberikan pengalaman yang baik saat 

mengkonsumsi produk dan jasa yang didapatkan. 

Berdasarkan pemaparan dan fenomena tersebut perlu diketahui 

seberapa jauh pengaruh Restaurant Attributes terhadap kepuasan konsumen 

yang datang ke restoran Kampung Daun, D’Seuhah Da Lada dan Sapulidi. 

Maka dari itu penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Restaurant Attributes Terhadap Kepuasan Konsumen 

(Survei pada Konsumen Restoran Kampung Daun, D’Seuhah Da Lada 

dan Sapulidi)” 

 

1.2.      Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran penerapan restaurant attributes pada 

Restoran Kampung Daun, D’Seuhah Da Lada dan Sapulidi? 

2. Bagaimana gambaran kepuasan konsumen pada Restoran 

Kampung Daun, D’Seuhah Da Lada dan Sapulidi? 

3. Bagaimana pengaruh restaurant attributes terhadap kepuasan 
konsumen pada Restoran Kampung Daun, D’Seuhah Da Lada 

dan Sapulidi? 

 

1.3.      Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh hasil temuan mengenai: 

1. Gambaran penerapan restaurant attributes pada Restoran 

Kampung Daun, D’Seuhah Da Lada dan Sapulidi 

2. Gambaran kepuasan konsumen pada Restoran Kampung Daun, 

D’Seuhah Da Lada dan Sapulidi 

3. Pengaruh restaurant attributes terhadap kepuasan konsumen 
pada Restoran Kampung Daun, D’Seuhah Da Lada dan 

Sapulidi 

 

1.4       Kegunaan Penelitian 
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Kegunaan dari penelitian ini, terdiri dari dua jenis, yaitu kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis. Dalam hal ini kegunaan teoritis dipengaruhi 

oleh teori-teori lama, sedangkan kegunaan praktis merupakan kegunaan 

untuk perusahaan, kegunaan tersebut dipaparkan sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini pada Restoran Kampung 

Daun, D’Seuhah Da Lada dan Sapulidi adalah mengembangkan 
pengetahuan khususnya tentang kajian restaurant attributes dan 

kepuasan konsumen. 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. 

Yang pertama adalah kegunaan untuk owner dan manajemen 

Restoran Kampung Daun, D’Seuhah Da Lada dan Sapulidi 

yang diharapkan manajemen restoran dapat meningkatkan 

penerapan restaurant attributes dan lebih memahami kepuasan 

konsumen. Yang kedua adalah kegunaan untuk konsumen 

Restoran Kampung Daun, D’Seuhah Da Lada dan Sapulidi 

yang diharapkan mendapatkan penjelasan tentang restaurant 

attributes sehingga dapat memuaskan konsumen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


