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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tumbuh dan berkembangnya para pelaku bisnis di Kota Tasikmalaya pada 

saat ini mendorong tingkat persaingan yang semakin hari semakin ketat, akibatnya 

para pengusaha harus berupaya sekuat tenaga untuk mencari terobosan-terobosan 

baru agar tidak kalah dalam persaingan. Kekalahan dalam persaingan akan 

berdampak negatif terhadap usaha, yaitu usaha akan mengalami kerugian dalam 

jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Hal ini yang selalu terpikirkan oleh 

para pengusaha, mereka tidak ingin rugi dan mengalami kebangkrutan.  

Bisnis usaha makanan di Kota Tasikmalaya mengalami perkembangan 

yang sangat pesat beberapa tahun ini, seiring dengan besarnya kebutuhan 

masyarakat akan makanan sebagai kebutuhan primernya dan menjadi trend di 

kalangan masyarakat. Terlebih lagi Kota Tasikmalaya dikenal dengan dunia 

kulinernya sehingga makanan yang diperjual belikan pun tersedia dalam berbagai 

jenis dan membuat persaingan didunia kuliner semakin tinggi dan para pengusaha 

dituntut untuk menentukan perencanaan strategi pemasaran yang akan 

digunakannya untuk menghadapi persaingan yang ada saat ini. Salah satunya 

adalah Rumah Baso Echo 93. 

Pengusaha lokal maupun asing yang bergerak di bidang kuliner saling 

bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Tidak dapat dipungkiri juga 

bahwa memang banyak restoran yang ada di Kota Tasikmalaya dimiliki atau 
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dikelola oleh pihak asing. Mereka para pengusaha asing sangat tertarik 

untuk berbisnis di Kota Tasikmalaya karena beranggapan bahwa masyarakat 

Kota Tasikmalaya sangat konsumtif, khususnya, di bidang kuliner. Perencanaan 

strategi pemasaran berarti upaya menemukan peluang menarik dan penyusunan 

strategi pemasaran yang berlaba. 

Kepuasan pelanggan dapat meningkatkan besarnya laba yang dihasilkan, 

karena dengan rasa puas yang dirasakan akan menambah jumlah pelanggan yang 

datang. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor utama berhasil atau 

tidaknya suatu usaha memberikan produk dan pelayanan terbaiknya yang 

diberikan kepada konsumen, yang nantinya akan menciptakan perasaan suka atau 

tidak suka terhadap apa yang diberikannya. Adapun Menurut Phillip Kotler dan 

Kevin Lane Keller (2007: 177), bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja 

(hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan.  

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah 

kualitas produk dan kualitas pelayanan, karena jika produk dan pelayanannya 

sudah dikenal baik maka akan tercipta kepuasan pelanggan, kualitas produk dan 

kualitas pelayanan mampu memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan 

kepuasan pelanggan, maka dari itu pelaku usaha harus mampu mempertahankan 

kedua faktor tersebut.  

Kualitas produk merupakan kemampuan yang diberikan dari produk yang 

akan disajikan kepada konsumen berupa nilai guna yang bisa dilihat dan dirasakan 

oleh konsumen. Menurut Kotler dan Amstrong (2012: 283), kualitas produk 
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dalam usaha adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsiya, 

hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya salah satu nilai 

utama yang diharapkan oleh pelanggan dari produsen adalah kualitas produk dan 

jasa yang tertinggi. 

Menurut Kotler (2002: 83), bahwa kualitas pelayanan adalah setiap 

tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.  

Berdasarkan survey kepada Bapak Iyus sebagai manajer area yang sangat 

mengetahui perjalanan usaha baso echo sampai saat ini, saat ini baso echo 

mengalami penurunan penjualan dibandingkan tahun di awal berjayanya baso 

echo, rata-rata omset awal usaha Rp. 5.000.000 per hari, di tahun 2012 yaitu tahun 

berkembangnya usaha tersebut mencapai rata-rata Rp. 27.000.000 per hari yaitu 

total dari keseluruhan cabang di Tasikmalaya, namun di tahun 2018 seiring 

dengan banyak usaha baso yang lahir, rata-rata omset penjualan sangat turun 

drastis di setiap cabang di tasik hingga Rp. 4.000.000 per hari bahkan bisa kurang 

dari itu, hal tersebut menunjukkan terjadinya penurunan jumlah konsumen yang 

datang ke Rumah Baso Echo 93. 

Banyak konsumen saat ini yang komplain dengan keadaan produk saat ini 

seperti kurangnya tingkat kematangan dari baso tersebut, tampilan baso tidak 

konsisten seperti dari segi warna dan bentunya, dari bahan baku yang dulu sangat 

lezat sekarang cita rasanya banyak berubahnya dan yang terakhir adalah 

kemenarikan penyajian baso echo yang kurang menarik di mata konsumen, 
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banyak perbedaan dari gambar yang di paparkan dengan fakta yang ada, selain itu 

proporsi campurannya tidak konsisten dari setiap porsinya. 

Permasalahan lain yang timbul yaitu ketika banyak pelanggan yang datang 

ke Rumah Baso Echo 93 seringkali tidak terlayani, karena dalam pelayanan ada 

keterlambatan menyajikan hidangannya dari pihak Rumah Baso Echo 93, selain 

itu adakalanya yang datang dahulu dilayani terakhir dibandingkan yang datangnya 

awal, hal ini disebabkan kurangnya fokus terhadap pelayanan, sehingga 

menyebabkan pelanggan memberikan nilai negatif kepada pelayanan Rumah Baso 

Echo. Hal-hal diatas harus bisa cepat diperbaiki agar minat beli pelanggan 

terhadap kualitas pelayanan Rumah Baso Echo tetap tinggi dan tidak menurun. 

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan, perlu kiranya diteliti 

sejauh mana pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan Pelanggan di Rumah Baso Echo 93, hasil penelitian tersebut akan 

dituangkan dalam usulan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Produk 

dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di Rumah Baso 

Echo 93 Tasikmalaya’’ (Penelitian terhadap pelanggan Baso Echo 93 

Tasikmalaya). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang yaitu 

mengenai pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan di Rumah Baso Echo 93 Kota Tasikmalaya, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan di 

Rumah Baso Echo 93 Kota Tasikmalaya? 

2. Bagaimana Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan di 

Rumah Baso Echo 93 Kota Tasikmalaya? 

3. Bagaimana Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan di 

Rumah Baso Echo 93 Kota Tasikmalaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disebutkan 

di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 

1. Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan di Rumah 

Baso Echo 93 Kota Tasikmalaya; 

2. Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan di Rumah Baso 

Echo 93 Kota Tasikmalaya; 

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan di Rumah Baso 

Echo 93 Kota Tasikmalaya. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan khususnya pada bidang manajemen pemasaran dengan topik 

Pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan di Rumah Baso Echo 93 Kota Tasikmalaya. 
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2. Terapan Ilmu 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan berfikir bagi penulis 

sehingga dapat menambah pengetahuan dan memperdalam pemahaman, 

khususnya tentang pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan di Rumah Baso Echo 93 Kota Tasikmalaya 

maupun untuk mengetahui bagaimana prakteknya secara langsung 

dilapangan. 

b. Bagi Pengusaha 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu pegangan atau 

bahan informasi yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan 

dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam permasalahan yang 

sama dimasa yang akan datang.  

c. Akademisi 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, khususnya bagi penulis lain yang akan melakukan penelitian 

lanjutan dan membahas serta menggambarkan lebih lanjut tentang masalah 

yang sama. 

 

1.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil tempat penelitian pada Rumah Baso Echo 93 di 

Tasikmalaya yang terletak di: 
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1. Jl. Letjen Ibrahim Adjie No.10 / Rarangjami - Indihiang Kota Tasikmalaya 

(0265) 345778. (Depan Yayasan Islamic Center Jati). 

2. Jl. A.H. Nasution / Ngamplang - Mangkubumi Kota Tasikmalaya (0265) 

347782. (Depan Perum Ar-Rasyi). 

3. Asia Plaza Kota Tasikmalaya 

 

1.5.2 Jadwal Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan selama lima bulan terhitung mulai dari bulan 

November 2018 sampai Februari 2018. Adapun jadwal penelitian (Terlampir). 

 

 


