
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri restoran cepat saji (fast food restaurant) di Indonesia merupakan 
salah satu industri makanan dan minuman yang mengalami pertumbuhan cukup 
pesat (USDA, 2017). Besarnya potensi pasar mendorong banyaknya restoran cepat 
saji yang kemudian melakukan ekspansi, antara lain dengan membuka cabang atau 
gerai baru di lokasi-lokasi yang dianggap strategis, mengeluarkan menu baru, dan 
memberikan berbagai promosi untuk menarik minat konsumen. Dilihat dari 
pertumbuhannya, jumlah gerai asian fast food restaurant paling banyak mencapai 
1 512 pada tahun 2016, disusul kemudian dengan gerai chicken fast food restaurant 
yang mencapai 1 279 gerai di tahun yang sama. Banyaknya jumlah gerai asian fast 
food restaurant telah berkontribusi paling besar pada jumlah nilai penjualan, 
khususnya selama tahun 2013 sampai 2016 yang masing-masing mencapai lebih 
dari Rp 6 000 miliar. Namun demikian, mulai tahun 2015 sampai 2016 total nilai 
penjualan paling besar dicapai oleh chicken fast food restaurant yang mencapai Rp 
6 426 miliar seperti yang dijabarkan pada Tabel 1. 

Tabel 1  Pertumbuhan jumlah gerai dan nilai penjualan fast food restaurants 2013 
– 2016 di Indonesia1 

Fast Food 
(Chain & 

Independent) 

Tahun Kontribusi per tahun 
(%) 

Pertumbuhan (%) 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Jumlah Gerai            
Asian 1,668 1,712 1,490 1,512 30 29 25 25 2.6 - 13.0 1.5 
Chicken 1,177 1,226 1,238 1,279 21 21 21 21 4.2 1.0 3.3 
Total 5,558 5,934 5,915 6,129 100 100 100 100 6.8 - 0.3 3.6 
Nilai (miliar 
rupiah) 

         
 

  

Asian 6,116 6,902 6,039 6,426 36 35 30 30 12.9 - 12.5 6.4 
Chicken 5,496 6,147 6,315 6,728 32 31 32 32 11.8 2.7 6.5 
Total 17,122 19,596 20,038 21,189 100 100 100 100 14.4 2.3 5.7 

1Sumber: Euromonitor dalam GAIN Report 2014 – 2017 dan diolah kembali oleh Peneliti 
 
Restoran XYZ merupakan salah satu restoran cepat saji yang beroperasi di 

Jabodetabek. Sebagai sebuah restoran cepat saji, restoran XYZ sudah beroperasi 
lebih dari 30 tahun. Secara umum, nilai penjualan restoran XYZ mengalami tren 
peningkatan selama kurun waktu 2012 – 2017, yakni dari Rp 810 miliar menjadi 
Rp 1 275 miliar (Gambar 1). Namun demikian, persentase pertumbuhan penjualan 
tahun berjalan justru menggambarkan adanya tren penurunan dari 14.2 persen 
(2013) menjadi 9.0 persen (2017). Hal tersebut mengindikasikan adanya kinerja 
yang belum optimal dari restoran XYZ. 
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Sumber: Dokumen Internal No.01, Restoran XYZ, diolah kembali oleh peneliti 

Gambar 1  Jumlah Nilai Penjualan (Miliar rupiah) dan Pertumbuhan Nilai 
Penjualan Restoran XYZ 2012 sampai 2017 

 
Dikaitkan dengan data jumlah dan pertumbuhan gerai restoran XYZ (Gambar 

2), nampak bahwa menurunnya pertumbuhan total penjualan antara lain 
ditunjukkan oleh pertumbuhan gerai yang cenderung turun, yakni dari 120 gerai 
(2012) menjadi 117 gerai (2017). Menurunnya jumlah gerai diakibatkan oleh 
persaingan yang ketat, sehingga tidak dapat menutupi biaya operasional.  

 

 
Sumber: Dokumen internal No.01 restoran XYZ, diolah kembali oleh peneliti 

Gambar 2  Jumlah dan pertumbuhan gerai restoran XYZ 2012 sampai 2017 
 

Untuk melihat kesehatan suatu merek, salah satu parameter yang lazim 
digunakan produsen/perusahaan adalah brand awareness. Berdasarkan Gambar 3. 
merek yang pertama kali diingat secara spontan (top of mind brand awareness) 
terkait restauran XYZ mengalami tren penurunan dari 34 persen (2013) menjadi 17 
persen (2017). Penurunan juga terjadi untuk merek yang disebut/ diingat secara 
spontan tanpa adanya bantuan. Hal ini berpotensi mempengaruhi keputusan 
konsumen dalam melakukan pembelian produk dan/atau jasa dari restoran XYZ, 
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dan pada akhirnya dapat mempengaruhi penurunan penjualan. Meskipun secara 
total disebutkan/diingat secara spontan dan dengan bantuan (tidak Spontan) masih 
tinggi 

 
Sumber: Laporan Riset Internal 2012 sampai 2017, diolah kembali oleh peneliti 

Catatan: kegiatan riset ini tidak dijalankan untuk ditahun 2016 
Gambar 3  Brand Awareness Restoran XYZ 

 
Kondisi tersebut dipertegas dari hasil brand leverage restoran XYZ (Gambar 

4), dimana tingkat kunjungan konsumen terhadap restoran XYZ mengalami tren 
penurunan khususnya konsumen yang berkunjung dalam waktu tiga bulan terakhir 
dan berkunjung satu bulan terakhir. Penurunan juga terjadi dalam konteks restoran 
XYZ sebagai merek yang paling sering dikunjungi. Hal serupa juga nampak pada 
tingkat rekomendasi konsumen terhadap restoran XYZ. Berdasarkan hasil studi 
kesehatan merek yang dilakukan sejak tahun 2012 sampai 2017, jumlah responden 
yang merekomendasikan restoran XYZ semakin menurun sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 4. Informasi tersebut mempertegas terjadinya penurunan 
kunjungan ke restoran XYZ yang berdampak pada penurunan penjualan restoran 
XYZ. Penurunan kunjungan dapat disebabkan oleh ketidakpuasan konsumen atas 
layanan dan produk yang diberikan oleh restoran XYZ. 

Informasi tersebut sejalan dengan temuan hasil riset performance of 
compliance yang dilakukan oleh restoran XYZ tahun 2016 sampai 2017. Secara 
keseluruhan, performance of compliance pada gerai restoran XYZ di semester satu 
tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 (Gambar 5). Berdasarkan 
hasil riset tersebut, penurunan skor performance of compliance antara lain 
disebabkan oleh kinerja petugas gerai yang tidak konsisten dalam menjalankan 
prosedur atau standar pelayanan di restoran XYZ. 
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Sumber: Laporan Riset Internal 2012 sampai 2017, diolah kembali oleh peneliti 

Catatan: kegiatan riset ini tidak dijalankan untuk ditahun 2016 
Gambar 4  Brand Leverage restoran XYZ 

 
Ketidakkonsistenan tersebut banyak terjadi pada saat transaksi di kasir dan 

ketika konsumen keluar dari gerai (Laporan riset internal 2017). Atribut layanan 
(service) dan keramahan (hospitality) dirasakan kurang menunjukkan performa 
yang baik. Sementara itu, kondisi makanan (food integrity) memperlihatkan 
performa yang lebih baik diantara semua atribut. Berdasarkan rata-rata penilaian 
performance of compliance per gerai pada semester satu 2017, hanya 18 persen 
gerai yang mendapatkan skor di atas 90 persen dan sebagian besar lainnya hanya 
mencapai skor di bawah 90 persen. Selain itu, dibandingkan dengan kuartal 3 dan 
4 tahun 2016, rata-rata performance of compliance per gerai dengan nilai di atas 90 
persen semakin menurun. Hal ini menggambarkan bahwa layanan yang diberikan 
restoran XYZ masih belum sesuai dengan standar yang disyaratkan untuk 
menciptakan kepuasan bagi pelanggan seperti yang dijelaskan dalam blue print 
service restoran XYZ.  

 
Sumber: Report internal performance of compliance Juli 2016 sampai Agustus 2017 

Gambar 5  Total Performance of Compliance Restoran XYZ 
 
Gambar 6. menunjukkan perkembangan indeks kepuasan dan indeks loyalitas 

konsumen terhadap restoran XYZ. Indeks kepuasan pelanggan dan indeks loyalitas 



 

5 

konsumen restoran XYZ mengalami tren penurunan pada kurun waktu 2012 sampai 
2014 dan meningkat kembali pada periode 2014 sampai 2016. Gambaran yang 
sama juga terlihat untuk indeks loyalitas konsumen, yang mana setelah meningkat 
di tahun 2013 kemudian turun kembali di 2014 dan kemudian naik kembali di 2016. 
Informasi ini hanya menampilkan hasil pencapaian akhir tanpa memberikan faktor 
yang mempengaruhi pencapaian tersebut.  

 

 
Data diolah kembali oleh peneliti 
Sumber: SWA (2012); SWA, (2013); SWA (2014); SWA (2015); SWA (2016) bekerjasama 

dengan lembaga riset Frontier 
Gambar 6  Indeks Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan 

 
Performa restoran XYZ tersebut tidak terlepas dari produk dan jasa yang 

ditawarkan dan diberikan kepada pelanggan. Produk dan layanan jasa yang tidak 
dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dapat menimbulkan 
ketidakpuasan. Akibatnya, pelanggan tidak akan berkunjung kembali dan tidak 
akan merekomendasikan restoran XYZ. Pada akhirnya, hal terebut akan berdampak 
pada penurunan penjualan. 

 
 

Perumusan Masalah 
 

Seiring dengan meningkatnya jumlah Asian fast food restaurant, tingkat 
persaingan juga semakin meningkat. Pemilik dan pengelola usaha Asian fast food 
restaurant dituntut dapat memberikan pelayanan dan produk yang lebih unggul 
sesuai kebutuhan konsumen agar dapat mempertahankan eksistensinya. Pemilik 
dan pengelola usaha Asian fast food restaurant perlu mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan konsumen, diantaranya kualitas pelayanan dan kualitas 
produk. Berbagai kajian perilaku pelanggan memperlihatkan bahwa produsen perlu 
memperhatikan beberapa faktor yang mendorong terbentuknya kepuasan 
pelanggan, antara lain kualitas produk, kualitas pelayanan, dan persepsi nilai 
pelanggan terhadap produk. Qin et al. (2010) dari hasil penelitiannya menyatakan 
bahwa konstruk service quality, food quality dan perceived value merupakan faktor 
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yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (customer satisfaction) 
di restoran cepat saji (fast food industry). Kotler dan Keller (2012) juga memperkuat 
bahwa kualitas produk dan layanan, dan kepuasan pelanggan memiliki hubungan 
yang erat terhadap keuntungan perusahaan.  

Dengan mempertimbangkan bahwa kualitas layanan dan produk serta nilai 
yang dirasakan pelanggan terkait erat dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan, 
maka diperlukan layanan restoran yang maksimal, kualitas produk yang prima serta 
nilai yang tinggi atas produk dan layanan yang diberikan. Persepsi pelanggan atas 
kualitas produk dan jasa yang diperoleh menentukan terbentuknya kepuasan 
pelanggan. Layanan dan produk yang berkualitas serta nilai yang sebanding mampu 
menciptakan kepuasan pelanggan dan mendorong mereka berkunjung kembali ke 
restoran tersebut, bahkan melakukan pembelian produk yang lebih banyak dan 
memberikan rekomendasi kepada orang-orang terdekat. Konsumen yang loyal 
cenderung tidak sensitif terhadap harga produk dan layanan yang ditawarkan, serta 
memiliki potensi untuk mendorong konsumen lain berkunjung (Irawan 2003).  

Kepuasan, kepercayaan dan loyalitas konsumen merupakan indikator penting 
bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan di pasar. Dibutuhkan komitmen 
perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen agar pelanggan 
tidak beralih ke tempat lain. Upaya perusahaan untuk mempertahankan dan/atau 
meningkatkan kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting karena 
berhubungan erat dengan profitabilitas perusahaan (Sun 2011). Berdasarkan hal 
tersebut, penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui secara pasti: 
1. Bagaimana perilaku dan pola pengambilan keputusan pelanggan dalam 

memilih restoran XYZ? 
2. Bagaimana tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan restoran XYZ? 
3. Faktor-faktor kunci apa saja yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas 

pelanggan? 
 

 
Tujuan Penelitian 

 

Merujuk pada latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan 
sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menganalisa perilaku dan pola pengambilan keputusan konsumen dalam 

pemilihan restoran khususnya restoran XYZ;  
2. Menganalisa tingkat/indeks kepuasan pelanggan (customer satisfaction index) 

dan loyalitas/ kesetiaan pelanggan (customer loyalty index) restoran XYZ;  
3. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas 

pelanggan restoran XYZ 
 
 

Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 
antara lain: 
1. Bagi Penulis: dapat memberikan wawasan, pengalaman dan informasi baru 

sekaligus sebagai wadah untuk menerapkan dan mempraktekkan ilmu 
pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan;   

2. Manajemen perusahaan: analisis data dan informasi terkait karakteristik 
konsumen, hubungan dan faktor yang mempengaruhi kepuasan, kepercayaan 
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dan loyalitas pelanggan dapat menjadi masukan yang berarti bagi restoran 
XYZ agar mampu menghadapi persaingan pada bisnis food and beverage; 

3. Masyarakat: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 
menjadi bahan masukan dan informasi mengenai strategi pemasaran restoran; 
dan 

4. SB IPB: penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau tambahan 
perbendaharaan pengetahuan di bidang pemasaran. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada analisis kualitas layanan, 
kualitas produk dan nilai yang dirasakan pelanggan restoran XYZ, serta melihat 
implikasinya terhadap kepuasan, kepercayaan dan loyalitas pelanggan restoran 
XYZ. Dalam penelitian ini, pihak yang menjadi responden adalah pelanggan yang 
melakukan pembelian di restoran XYZ Jabodetabek. 

 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

Perilaku Konsumen 

Pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen merupakan salah satu tujuan 
dari pemasaran yang mampu mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Engel et 
al. (1994), perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang berhubungan langsung 
dengan keputusan dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk 
dan jasa. Perilaku konsumen juga dipandang sebagai interaksi dinamis antara 
pengaruh pikiran (cognitive), perilaku (behavioral), dan kejadian sekitar, dimana 
manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka (Peter dan Olson 2000).  

 

 
Sumber: Diadaptasi dari Engel et al. (1994) 
Gambar 7  Model Perilaku konsumen 

 




