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1 PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang 

 

Peningkatan jumlah masyarakat ekonomi kelas menengah di Indonesia yang 

tumbuh sebanyak dua kali lipat dalam kurun waktu 1999 – 2009 merupakan 

peluang bagi para pelaku bisnis untuk meraup keuntungan yang besar. Hal ini 

dikarenakan kelas menengah memiliki daya beli yang cukup untuk memperoleh 

apa yang mereka inginkan dengan daya beli antara US$2-20 perhari. Apalagi di 

Indonesia komposisi dari kelas menengah jumlahnya sudah mencapai lebih dari 

130 juta atau sekitar 60% dari jumlah penduduk Indonesia. (Yuswohady 2012).  

Perilaku konsumen kelas menengah menurut Sumarwan (2003) memiliki 

ciri khas tersendiri, yakni sangat responsif terhadap inovasi produk sehingga 

menjadi suatu tantangan bagi para pemasar untuk dapat mengambil hati mereka. 

Selain itu perilaku tersebut memicu timbulnya pola konsumsi yang semakin 

beragam, yakni konsumen cepat bosan dan ingin mencoba produk baru. Disatu 

sisi perilaku ini memberi peluang bagi para pemasar untuk menawarkan produk 

barunya, di sisi lain hal ini akan mengancam perusahaan karena dikhawatirkan 

konsumen tidak memiliki loyalitas yang kuat pada perusahaan.  

Peningkatan jumlah kelas menengah yang pesat dengan keunikan 

perilakunya juga memancing tumbuhnya pelaku usaha baru di berbagai bidang 

usaha. Salah satu jenis usaha yang mengalami pertumbuhan yang positif adalah 

pada industri makanan. Menurut data BPS (2013), industri makanan pada tahun 

2013 meningkat sebesar 10.76% dibanding tahung 2012.  

Pertumbuhan industri makanan ini disebabkan oleh laju pertumbuhan 

penduduk serta kondisi perekonomian yang cukup stabil. Sehingga meningkatkan 

daya beli masyarakat yang berakibat pada meningkatnya nilai konsumsi 

masyarakat. Jika dilihat pada Tabel 1, pengeluaran penduduk Indonesia rata-rata 

per kapita per bulan untuk produk food and beverages mengalami pengingkatan. 

Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya konsumsi produk tersebut 

antara lain oleh meningkatnya jumlah pendapatan, daya beli masyarakat dan 

kesadaran akan pentingnya nilai gizi dari suatu pangan yang dikonsumsi.  

 

Tabel 1 Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk produk food 

and beverages tahun 2008-2013 

Tahun 
Persentase pengeluaran untuk produk food and 

beverages (%) 

2008 11.4 

2009 12.63 

2010 12.79 

2011 13.73 

2012 12.72 

2013 13.11 
Sumber: Badan Pusat Statistik 2013 diolah. 

 

Salah satu kota yang mengalami peningkatan jumlah industri makanan dan 

minuman adalah kota Bogor. Peran kota Bogor sebagai kota penyangga Jakarta, 
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serta banyaknya tempat wisata di kota Bogor membuat iklim perekonomian di 

kota bogor tumbuh dengan baik. Selain itu jumlah penduduk kota bogor yang 

terus bertambah mengakibatkan jumlah permintaan terhadap produk makanan dan 

minuman meningkat.  

Restoran atau kafe merupakan salah satu jenis usaha makanan dan minuman 

yang berkembang di kota Bogor. Salah satu jenis restoran yang diminati di kota 

Bogor adalah jenis restoran yang menyediakan makanan jajanan (snack bar). 

Beberapa restoran dengan konsep snack bar yang ada di Bogor antara lain dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Data restoran snack bar di kota Bogor 

No. Nama restoran Alamat 

1. Roti Venus (Roti Unyil)  Jl. Raya sukasari  

2. Macaroni Panggang Taman Kencana Bogor 

3. Lasagna Gulung Taman Kencana Bogor 

4. Martabak Air Mancur Jl. Jend. Sudirman  

5. Pia Apple Pie Jl. Pangrango  

6. Es Pala Jl. Surya Kencana 

7. Sop buah Pak Ewok Taman Kencana Bogor 

8. Dbc Coklat & Spageti Jl. Cermai no 22 Bogor 

9.  Rumah Cup Cakes & BBQ Jl. Sanggabuana No. 4 

10. Sop Durian Lodaya Jl. Bangbarung 

11. Sop Durian XYZ Jl. Bangbarung 

12. Sop Durian Rafi Medan Jl. Raya dramaga  
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor 2013, diolah. 

 

Salah satu restoran snack bar yang mulai berkembang adalah kuliner 

berbahan dasar durian. Buah durian memiliki keunikan sendiri dibandingkan 

dengan buah lainnya. Disatu sisi banyak orang yang menyukai buah durian di sisi 

lain banyak juga orang yang membenci bahkan hanya dengan mencium aromanya 

saja. Keunikan buah ini menjadikannya jenis buah yang disatu sisi dicari oleh para 

penikmatnya di sisi lain dibenci oleh sekelompok orang lainnya. Para penikmat 

durian sejak dulu memiliki caranya masing-masing untuk dapat menikmati buah 

durian. Sekelompok konsumen senang menikmati buah durian langsung di tempat 

ia membeli baik di kebun, pinggir jalan dan lain sebagainya. Sebagian lain juga 

lebih memilih untuk dibawa pulang. Adanya potensi pasar dari para penggemar 

durian menyebabkan munculnya para pengusaha yang mencoba mengolah buah 

durian menjadi produk makanan tertentu. Berbagai jenis olahan durian diciptakan 

seperti pancake durian, surabi durian, dodol durian, juga sop durian. 

Meningkatnya jumlah kelas menengah serta berkembangnya gaya hidup dengan 

munculnya berbagai jenis kuliner dengan konsep restoran snack bar 

mengakibatkan tumbuhnya usaha kuliner berbahan baku durian dengan konsep 

restoran. Setiap pengusaha sop durian mencoba mengembangkan konsep 

pemasaran produknya dengan menciptakan nilai bagi produknya dengan 

mengembangkan atribut fisik dan non fisik pada usahanya.  

Kuliner berbahan dasar durian mulai muncul di kota Bogor dikarenakan 

salah satunya oleh banyaknya pasokan durian lokal maupun impor yang dikirim 

ke Jakarta. Lokasi kota Bogor yang dekat dengan Jakarta, membuat pasokan 
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durian mudah didapatkan oleh pelaku usaha kuliner berbahan dasar durian di kota 

Bogor. Salah satu olahan durian yang mulai banyak diperdagangkan adalah 

olahan durian dengan sebutan sop durian. Sop durian merupakan makanan berupa 

sop berbahan dasar durian yang ditambahkan berbagai macam toping di atasnya. 

Besarnya animo masyarakat kota Bogor terhadap sop durian menyebabkan 

banyak pelaku usaha mencoba terjun dengan membuat gerai-gerai di berbagai 

sudut kota Bogor.  

Pada penelitian ini objek yang diteliti adalah kedai Sop Durian XYZ cabang 

bangbarung, Bogor. Kedai Sop Durian XYZ cabang bangbarung merupakan salah 

satu kedai yang menyajikan berbagai menu sop durian seperti sop durian original, 

sop durian buah, sop durian ketan dan berbagai menu sop durian lainnya. Sop 

Durian XYZ menggunakan jenis durian medan sebagai bahan baku pembuatan 

produknya. Selain Sop Durian XYZ terdapat usaha sop durian lain yang juga 

bersaing dalam menyasar pasar konsumen sop durian di jalan bangbarung yakni 

Sop Durian Lodaya. Menghadapi persaingan yang terjadi, kedai Sop Durian XYZ 

mencoba menawarkan nilai lebih kepada pelanggannya dengan menyajikan sop 

durian yang tidak membuat kerongkongan gatal bagi yang mengkonsumsinya 

serta tekstur sop yang menggunakan es batu parut, sehingga pada setiap suapan 

akan terasa es batunya. Biasanya dalam sehari omset yang didapatkan oleh 

perusahaan dari kedai di bangbarung adalah sekitar 3-4 juta rupiah atau sekitar 

150-200 porsi pada hari biasa dan 6-7 juta rupiah atau 300-350 porsi pada akhir 

pekan. Namun, beberapa pekan terakhir omset yang didapatkan sekitar 2-3 juta 

rupiah atau 100-150 porsi pada hari biasa dan 4-5 juta rupiah atau 200-250 porsi 

pada akhir pekan. Menurut penuturan dari manajemen Sop Durian XYZ, hal itu 

disebabkan karena konsumen yang pernah membeli jarang kembali untuk 

melakukan pembelian ulang. Untuk menghadapi masalah tersebut, perusahaan 

perlu melakukan evaluasi kepuasan dari konsumennya. Karena menurut Ardianto 

(1996) kunci untuk mencapai tujuan perusahaan adalah bagaimana memuaskan 

pelanggan secara lebih efektif dibanding apa yang dilakukan oleh para pesaing. 

Menurut Naser et al. (1999) kepuasan pelanggan merupakan basis bagi 

keberhasilan perusahaan, terutama dalam kondisi persaingan yang ketat.  

Nilai keseluruhan dari pelayanan sebuah restoran dibangun oleh tangible 

(makanan dan fasilitas fisik) dan intangible (interaksi karyawan  dengan 

pelanggan). Sebuah kombinasi yang tepat dari aspek tangible dan intangible  

harus menghasilkan persepsi yang baik untuk kafe, hingga berujung pada 

kepuasan pelanggan (Ryu dan Han 2012). Pelayanan yang superior dapat 

mengarahkan pada kepuasan dan loyalitas konsumen yang berujung pada 

perlindungan terhadap penjualan dan laba perusahaan. Sebaliknya, pelayanan 

yang buruk akan mengarahkan pada ketidakpuasan konsumen yang mana tidak 

hanya konsumen tersebut tidak akan kembali lagi bahkan akan mengajak 

konsumen lain untuk mengunjungi kafe yang lain (Gilbert et al. 2004; Reichheld 

dan Sasser 1990; Berry dan Parasuraman 1991; Bowen dan Chen 2001). 

Mendapatkan konsumen baru lebih besar biaya yang dikeluarkannya dari pada 

mempertahankan konsumen yang ada (Szmigin dan Bourne 1998), (Berry dan 

Parasuraman 1991). Untuk itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memahami 

kebutuhan spesifik dari pelanggannya serta memiliki kapasitas untuk menangani 

masalah yang timbul.   
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Masing-masing pengusaha berupaya merancang bauran strategi agar 

konsumennya puas. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka 

setiap pelaku usaha harus menerapkan bauran strategi yang efektif dalam 

menjalankan roda bisnisnya agar dapat memenangkan persaingan. Beberapa 

variabel diteliti untuk menentukan pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen, 

sehingga nantinya dapat diketahui variabel mana yang perlu dikembangkan untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen. Menurut Polyorat (2010), aspek tangible dan 

empathy memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen restoran di Thailand. 

Syaikh (2009) mengungkapkan juga dalam penelitiannya, bahwa aspek 

responsiveness memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen restoran di 

Pakistan. Qin dan Prybutok (2009) meneliti mengenai aspek-aspek yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen restoran fast-food, hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kualitas makanan, persepsi nilai dan dimensi kualitas 

layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan berbagai 

penelitian tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

restoran. Perbedaan dari jenis restoran dan karakteristik konsumen memiliki 

perbedaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumennya. 

Faktor lain yang mampu menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan 

adalah dengan memberikan harga yang sesuai kepada pelanggan. Consuegra et al. 

(2007) menyatakan bahwa hal pertama yang perlu dipertimbangkan dalam 

menghubungkan antara harga layanan dengan loyalitas adalah kewajaran harga 

(Price fairness) dan penerimaan harga (Price acceptance). Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Virvilaite et al. (2009) membuktikan bahwa 

terdapat hubungan yang erat antara kewajaran harga dengan loyalitas pelanggan. 

Bei dan Chiao (2001) juga menemukan hasil yang sama dimana persepsi 

kewajaran harga memiliki hubungan positif baik secara langsung maupun tidak 

langsung (melalui kepuasan pelanggan) terhadap loyalitas pelanggan.  

Pemikiran yang mendasari penelitian ini adalah premis yang menyatakan 

bahwa pelanggan yang merasa puas dengan suatu produk dan/atau layanan yang 

diberikan kemungkinan akan melakukan pembelian ulang, mencoba produk 

dan/atau jasa lain yang ditawarkan perusahaan, mengabarkan keunggulan produk 

dan/atau jasa perusahaan kepada pihak lain (positive word of mouth) dan condong 

loyal kepada perusahaan (Anderson et al. 1994; Andreassen dan Lindestad 1998; 

Naser et al. 1999). Perusahaan yang mampu menghasilkan produk/layanan yang 

dapat memenuhi harapan pelanggan (berkualitas) akan menghasilkan kepuasan 

bagi pelanggannya.  

 

Perumusan Masalah 

 

Kinerja penjualan yang menurun dari kedai Sop Durian XYZ cabang 

bangbarung menunjukkan adanya permasalahan yang dihadapi perusahaan 

terhadap kepuasan pelanggannya. Untuk itu dalam memperbaiki kinerja 

penjualannya, perusahaan memerlukan adanya riset mengenai kepuasan 

pelanggan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas 

pelanggannya. Sehingga kedepannya diharapkan perusahaan dapat memperbaiki 

kinerjanya dalam menciptakan kepuasan dan loyalitas bagi konsumennya. 

Penelitian ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan dan loyalitas konsumen Sop Durian XYZ di Bogor. Variabel yang 
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diteliti pada penelitian ini meliputi aspek tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, empathy, product quality dan perceived value yang ada pada Sop 

Durian XYZ. Alat analisis structural equation model (SEM) digunakan untuk 

mengetahui hubungan dan pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti. Kajian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen Sop Durian XYZ untuk 

memperbaiki bauran strategi yang dijalankan sehingga efektif dalam menciptakan 

kepuasan konsumennya. Maka rumusan masalah yang diangkat dalam objek 

penelitian ini adalah:  

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas 

konsumen Sop Durian XYZ?  

2. Bagaimana tingkat kepuasan konsumen Sop Durian XYZ? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepuasan 

konsumen terhadap kualitas produk dan pelayanan Sop Durian XYZ. 

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas 

konsumen Sop Durian XYZ. 

2. Menganalisis tingkat kepuasan konsumen Sop Durian XYZ. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Sop Durian XYZ 

dengan menjadi masukan bagi pengelola dalam meningkatkan usaha dan 

merancang strategi pelayanan Sop Durian XYZ. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi, menganalisa, 

serta merumuskan alternatif solusi permasalahan yang terjadi. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Sop Durian XYZ dengan melakukan analisis 

survei responden. Pemilihan responden dalam penelitian ini yakni konsumen yang 

pernah melakukan kunjungan ke gerai Sop Durian XYZ. Penelitian ini hanya 

terbatas untuk menganalisis dan mengidentifikasi kepuasan dan loyalitas 

konsumen dengan menganalisis service quality, product quality, dan perceived 

value yang ada pada Sop Durian XYZ. 
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