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1  PENDAHULUAN 
 

 

Latar belakang 
 
 

Lembaga konsultan McKinsey Global Institute mengeluarkan laporan 
berjudul “The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential” pada 
tahun 2012, dan memperkirakan bahwa  kelas konsumen Indonesia tumbuh dari45 
juta orang di tahun 2010menjadi135 juta orang pada tahun 2030 dengan 
diperkirakan 90 juta penduduk Indonesia bergabung menjadi kelas 
konsumen.McKinsey Global Institute mengkategorikan kelas konsumen sebagai 
penduduk dengan pendapatan per kapita lebih besar atau sama dengan US$3.600 
per tahun.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya 
ditopang oleh sektor konsumsi dalam negeri yang tinggi, hal ini terkait dengan 
meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah. Asian Development Bank 
(ADB) mendefinisikan yang termasuk kedalam kelas menengah adalah penduduk 
dengan rentang pengeluaran perkapita perhari sebasar $2-20. Rentang yang 
digunakan oleh ADB merupakan yang paling cocok digunakan di negara-negara 
Asia termasuk Indonesia dalam mengukur jumlah kelas menengah.  

Asian Development Bank (ADB) dalam laporan yang berjudul “Key 
Indicator for Asia and The Pacific 2010” membagi kelas menengah menjadi tiga 
kelompok berdasarkan biaya pengeluaran per kapita per harim yaitu: masyarakat 
kelas menengah bawah (lower middle class) dengan pengeluaran perkapita perhari 
sebesar $2-4, kelas menengah tengah (middle-middle class) sebesar $4-10, dan 
kelas menengah atas (upper-middle class) $10-20 (mengacu PPP tahun 2005). 

Sumarwan (2013) berpendapat bahwa pertumbuhan kelas menengah 
didorong oleh beberapa faktor diantaranya pencapaian pendidikan yang tinggi, 
kesempatan bekerja yang luas, dan daya beli yang meningkat sehingga aktivitas 
konsumsi mereka juga ikut naik. Meningkatnya aktivitas konsumsi tersebut 
merupakan faktor pendorong yang menentukan GDP di suatu negara. 

Peningkatan jumlah ekonomi kelas menengah di Indonesia berdampak pada 
makin beragamnya pola konsumsi sebagai akibat dari adanya perubahan gaya 
hidup, hal ini bisa dilihat dari cukup tingginya tingkat konsumsi makanan cepat 
saji dalam menopang tingginya aktivitas mereka. Kebiasaan-kebiasaan makan 
diluar rumah sambil berlama-lama berdiskusi dengan teman merupakan aktivitas 
baru untuk membangun komunikasi ditengah padatnya aktivitas pekerjaan 
menjadi pemandangan yang umum dilihat setelah munculnya kelas ekonomi baru 
ini. 

Kelas menengah di Indonesia menurut Sumarwan (2013) jumlahnya lebih 
besar dibandingkan dengan kelas atas, sehingga tingkat konsumsinya lebih 
banyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010 yang dapat dilihat 
pada Gambar 1, persentase pengeluaran per kapita menurut jumlah barang bahwa 
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hampir sebagian pengeluaran penduduk Indonesia digunakan untuk membeli 
makanan dan sisanya untuk membeli barang non-makanan.  

Makanan cepat saji merupakan salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan 
akan makan di tengah padatnya aktivitas masyarakat saat ini. Jenis makanan cepat 
saji yang banyak ditemui di Indonesia terbagi menjadi makanan tradisional dan 
makanan yang diadopsi dari budaya luar negeri. Makanan cepat saji yang 
tradisional bisa kita temukan seperti bakso, bakmi, pecel lele, bubur ayam, sate, 
dan lainnya. Makanan cepat saji yang diadopsi dari budaya luar negeri 
diantaranya adalah pizza, burger, kebab, fried chicken, dan lainnya. 

 

 

Gambar 1 Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok 
barang di Indonesia (diolah),  2007-2010.  

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah (2010). 

Salah satu makanan cepat saji tradisional yang paling banyak dan mudah 
ditemui adalah bakso. Definisi bakso daging menurut SNI 01-3818-1995 adalah 
produk makanan berbentuk bulatan atau lain, yang diperoleh dari campuran 
daging ternak (kadar daging tidak kurang dari 50%) dan pati atau serealia dengan 
atau tanpa penambahan makanan yang diizinkan.  

Bakso pertama kali masuk dan diperkenalkan di Indonesia melalui orang-
orang Cina pada jaman kerajaan Majapahit maupun Sriwijaya. Menurut 
sejarahnya, bakso merupakan seni kuliner masyarakat Tionghoa Indonesia. Bakso 
itu sendiri berasal dari kata Bak-So dalam bahasa hokkien yang secara harfiah 
berarti “daging babi giling”. Karena kebanyakan penduduk Indonesia adalah 
muslim maka bakso lebih umum terbuat dari daging halal seperti sapi, ayam, atau 
ikan dan disajikan panas-panas dengan kuah kaldu sapi bening, dicampur mie, 
bihun, taoge, tahu, terkadang telur ditaburi bawang goreng dan seledri. 

Bakso menjadi salah satu alternatif makanan cepat saji yang cukup populer 
dikalangan masyarakat Indonesia, baik itu dari kelas bawah sampai kelas atas 
sangat familiar dengan jenis makanan tradisional ini. Makanan olahan mie baik itu 
dicampur dengan bakso, rebus maupun goreng menempati urutan ketujuh dari 
sembilan belas pengkategorian makanan jadi menurut data susenas 2011 pada 
Tabel 1.Popularitasnya yang sangat tinggi terutama dikalangan perempuan 
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membuat banyak sekali pelaku usaha yang mencoba untuk melakukan diferensiasi 
produk agar bisa memenangi persaingan di pasar yang sengit.  

Tabel 1Konsumsi dan pengeluaran rata-rata per kapita seminggumenurut jenis 
makanan (pada makanan jadi) tahun  2011 

 

No. Jenis Makanan 
Perkotaan + Perdesaan 

Banyaknya Nilai 

1 Makanan gorengan 1,939 1 115 

2 Kue basah 0,792 501 

3 Nasi campur/rames 0,776 5 060 

4 Makanan jadi lainnya 0,640 1 195 

5 Roti manis/roti lainnya 0,507 471 

6 Makanan ringan anak-anak/krupuk/kripik 0,484 1 158 

7 Mie (bakso/rebus/goreng) 0,384 1 828 

8 Kue kering/biskuit/semprong 0,199 332 

9 Nasi putih / Rice 0,179 441 

10 Gado-gado/ketoprak/pecel 0,139 539 

11 Lontong/ketupat sayur 0,11 347 

12 Soto/gule/sop/rawon/cincang / Soup 0,106 606 

13 Ikan (goreng, bakar, dan sebagainya) 0,101 438 

14 Ayam/daging (goreng, bakar, dan sebagainya) 0,099 597 

15 Nasi goreng / Fried rice 0,081 522 

16 Roti tawar 0,079 281 

17 Sate/tongseng 0,071 348 

18 Bubur kacang hijau 0,054 118 

19 Mie instan / Instant noodle 0,038 144 
Sumber : BPS Susenas 2011 

 

Macam-macam jenis bakso jika dilihat dari komposisi daging sebagai bahan 
baku utama umumnya terdiri dari bakso sapi, bakso ayam, dan bakso ikan. Hanya 
saja seiring dengan tingkat kreatifitas para pelaku usaha bakso di tanah air, 
mulailah bermunculan metode penyajiannya dengan cara direbus, digoreng, dan 
dibakar. Bahkan saat ini bakso sudah tidak lagi menjadi jajanan tradisional yang 
termarjinalkan, para pelaku usaha sudah mulai masuk ke tempat-tempat yang 
lebih representatif mulai dari ruko, maupun mall-mall besar.  

Beragamnyapola konsumsi masyarakat baik itu kelas bawah, menengah 
maupun atas, kuliner bakso menjadi naik kelas cara penyajiannya maupun tempat 
penjualannya mengikuti target market yang disasarnya. Menurut Trio Setyo 
Budiman, ketua umum Asosiasi Pedagang Mi dan Bakso/ APMISO, jumlah 
pedagang bakso yang termarjinalkan berjumlah sekitar empat juta orang dengan 
pendapatan Rp 1,2 triliun per hari. Omset tersebut dihitung dari total pedagang 
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mie dan bakso yang mencapai 4,5-5 juta pedagang. Jumlah itu rata-rata omset 
pedagang bakso mampu memutar roda ekonomi sebanyak 25 juta orang. Dengan 
omset satu pedagang Rp 200.000,- perharinya, maka omset bakso mencapai satu 
triliun perhari (Veranita, 2011) 

Saat ini masyarakat Indonesia sudah semakin sadar akan kesehatan 
termasuk kesehatan dalam memilih makanan, hal ini disebabkan oleh 
meningkatnya pendidikan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali bakso yang 
menjadi kuliner favorit masyarakat pun menjadi sorotan baik dalam produksi 
maupun penyajian. Masyarakat menegah ke atas saat ini cenderung lebih memilih 
bakso yang aman dari bahan pengawet maupun borax. Hal ini menjadi peluang 
bagi para pengusaha bakso untuk membuat produk bakso berkelas dengan standar 
keamanan pangan serta kesehatan. 

Bakso Kepala Sapi merupakan salah satu usaha berbentuk franchise bakso 
yang menjadi solusi akan pemenuhan kebutuhan akan bakso sehat. Keunggulan 
Bakso kepala Sapi bukan hanya tidak menggunakan bahan pengawet seperti 
formalin, borax, dan pemutih, tetapi juga rendah kolesterol, dan juga bebas 
kandungan daging babi serta proses pembuatan yang higienis. Bakso kepala sapi 
dibuat dengan menggunakan peralatan yang modern berskala pabrik dan kualitas 
produksinya terjaga berdasarkan standar produksi dari badan keamanan pangan.  

Sebagai salah satu bentuk usaha yang berkembang dengan metode franchise, 
bakso kepala sapi telah meraih beberapa penghargaan diantara Penghargaan 
”Franchise Best Seller 2010” untuk Kategori bakso Non Booth, penghargaan 
”Franchise Top Of Mind 2011”, penghargaan ”Market Leader 2011” dan 
penghargaan ”Franchise Top Of Mind2012” yang diberikan oleh Asosiasi 
Franchise Indonesia melalui metode survey yang dilakukan oleh Majalah Info 
Franchise Indonesia. Cabangnya sudah tersebar diseluruh Indonesia bahkan sudah 
merambah keluar negeri, sehingga bakso kepala sapi banyak ditemui di berbagai 
daerah di Indonesia. Dengan fokus proses produksi yang dipusatkan di Surabaya, 
bakso kepala sapi berkomitmen untuk selalu menjaga kualitasnya dengan 
penanganan pendistribusian barang yang berstandar keamanan pangan.  

Dalam persaingan industri kuliner, rendahnya tingkat kepuasan dan loyalitas 
pelanggan dapat menyebabkan beralihnya pelanggan kepada perusahaan pesaing. 
Menurut Oliver (1997) kepuasan konsumen merupakan penggerak yang sangat 
penting untuk membentuk loyalitas konsumen dan kesuksesan sebuah bisnis. 
Berbagai upaya terus dilakukan untuk menciptakan pelanggan yang loyal salah 
satunya dengan memuaskan pelanggan, karena tujuan utama dari perusahaan 
adalah untuk membangun loyalitas pelanggan (Eakuru dan Mat, 2008; Oliver, 
1997).  

Mempertahankan pelanggan yang loyal merupakan salah satu tugas berat 
yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dibidang kuliner karena menurut Rust dan 
Zahorik (1993) dan Wills (2009), akan menjadi lima kali lipat lebih berat untuk 
menarik pelanggan baru dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan lama. 
Polyorat danSophonsiri (2010) menyatakan bahwa pelanggan yang loyal 
merupakan faktor penting dari tingkat pertumbuhan restoran yang bergerak 
dengan konsep jaringan seperti yang dikembangkan oleh Bakso Kepala 
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Sapi.Dengan memiliki pelanggan yang loyal, perusahaan dapat mengurangi biaya 
operasional dan beban akuisisi. 

Memiliki pelanggan yang loyal merupakan harapan dari setiap perusahaan 
tak terkecuali bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner. Pentingnya 
menciptakan pelanggan yang loyal bagi perusahaan menurut (Reichheld 
danSasser, 1990) diantaranya adalah Pertama, karena pelanggan yang loyal tidak 
terlalu sensitif terhadap harga. Kedua, pelanggan yang loyal akan memiliki 
keinginan untuk sering melakukan pembelian ulang, mencoba produk atau jasa 
lain yang ditawarkan perusahaan. Ketiga, menyebarkan informasi yang positif dari 
mulut ke mulut dan membawa pelanggan baru keperusahaan. 

Berdasarkan hal tersebut perlu ada upaya yang kuat untuk dapat 
mempertahankan konsumen yang loyal terhadap produk yang ditawarkan 
sehingga tidak ada keinginan bagi konsumen untuk beralih ke produk lain yang 
sejenis karena apa yang dia harapkan sudah terpenuhi oleh produk yang kita 
tawarkan. Para pelaku usaha harus mampu mengetahui faktor-faktor yang 
membuat para konsumen merasa puas terhadap produk yang ditawarkan sehingga 
dimasa yang akan datang  kualitas produk harus tetap dijaga bahkan terus 
ditingkatkan kualitasnya. 

Menurutdata internal Bakso Kepala Sapi, sejak konsep business 
opportunities ini dilaksanakan pada tahun 2006 sampai saat ini gerai Bakso 
Kepala Sapi sudah berdiri 363 gerai dan 50 gerai diantaranya sudah berdiri di 
Jawa barat dengan kontribusi terhadap pendapatan keseluruhan sebesar 15%. 
Jumlah penduduk di provinsi Jawa Barat merupakan yang terbesar jika 
dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia, daerah yang 
potensial sekali untuk mengembangkan usaha dibidang kuliner seperti yang 
dilakukan oleh manajemen Bakso Kepala Sapisehingga dapat meningkatkan 
kontribusi pendapatan secara keseluruhan.     

 

Tabel 2 Jumlah penduduk Pulau Jawa pada tahun 1971-2010. 

Provinsi 
Penduduk 

1971 1980 1990 1995 2000 2010*) 

Jawa Barat 21.623.529 27.453.525 35.384.352 39.206.787 35.729.537 43.053.732 

Jawa Timur 25.516.999 29.188.852 32.503.991 33.844.002 34.783.640 37.476.757 

Jawa Tengah 21.877.136 25.372.889 28.520.643 29.653.266 31.228.940 32.382.657 

*) Angka sementara 
Sumber : Badan Pusat statistik, (2010) 
 

Cibubur merupakan salah satu wilayah yang berbatasan dengan Kota 
Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Cibubur sebagai kota satelit 
penyangga ibu kota Jakarta, menjadikannya sebagai alternatif pengembangan 
properti untuk mendukung hunian masyarakat. Bertumbuhnya properti di Cibubur 
menandakan bahwa sedang terjadi pertambahan masyarakat dengan ekonomi 
kelas menengah. Bertumbuhanya masyarakat ekonomi kelas menengah 
berdampakpada meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah tersebut.Hal ini bisa 
terlihat dari meningkatnya penghasilan masyarakatnya yang sudah mulai tinggi, 
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tingkat pendidikan yang sudah baik, dan tingkat konsumsi yang menjadi lebih 
banyak dan beragam. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut merupakan potensi 
yang harus dimanfaatkan sebagai suatu peluang bisnis. Bakso Kepala Sapi 
merupakan salah satu pelaku industri kuliner yang memanfaatkan kesempatan 
tersebut danmembuka enam gerai Bakso Kepala Sapi dibuka di wilayah ini. Hal 
ini menjadikan Cibubur sebagai wilayah dengan jumlah gerai terbanyak kedelapan 
dari 138 wilayah perkembangan gerai Bakso Kepala Sapi diseluruh Indonesia dan 
terbanyak kedua di Jawa Barat setelah Bekasi. 

Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka masalah yang akan dijawab dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana karakteristik konsumen Bakso Kepala Sapi? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen 

Bakso Kepala Sapi? 
3. Bagaimana tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen Bakso Kepala Sapi? 
4. Bagaimana langkah-langkah yang harus diambil oleh supervisor area Bakso 

Kepala Sapi agar dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumennya? 
 

Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah 
diuraikan di atas, tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah : 
1. Mengidentifikasi karakteristik konsumen Bakso Kepala Sapi. 
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas 

konsumen Bakso Kepala Sapi. 
3. Menganalisis tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen Bakso Kepala Sapi. 
4. Memberikan masukan atau implikasi manajerial kepada pihak manajemen 

Bakso Kepala Sapi  
 

Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku usaha 
Bakso Kepala Sapi yang berada di Cibubur dalam memperbaiki kualitasnya 
sehingga memberikan dampak positif terhadap pendapatannya. Selain itu juga 
diharapkan menjadibahan referensi bagi akademisi yang ingin meneliti mengenai 
topik kepuasan konsumen dan loyalitas. 

 
 

Ruang Lingkup 
 
 Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada konsumen yang 
melakukan pembelian produk Bakso di cabang-cabang Bakso Kepala Sapi 
Cibubur. Responden yang dipilih adalah konsumenyang bertindak sebagai 
pengambil keputusan dalam melakukan pembelian bakso di Bakso Kepala Sapi 
wilayah Cibubur sekurang-kurangnya dua kali dalam satu bulan. 
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