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MOTTO 

 

Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. 

Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. 

Kecuali bagi orang-orang yang khusuk. 

(QS. Al Baqarah : 45) 

 

“Setiap kamu merasa beruntung, percayalah doa Ibumu telah didengar” 

-Unknown- 

 

Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan 

memudahkan baginya jalan ke surga. (HR Muslim) 
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ABSTRAK 

ANALISA KEPUASAN PENGUNJUNG TERHADAP FAKTOR-FAKTOR 

YANG BERPENGARUH DI RESTAURANT SIAP SAJI 

TRANSMART MAGUWO 

 

 

Kepuasan konsumen merupakan salah satu faktor penting yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Dengan adanya 

kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu perusahaan, akan menciptakan 

kepuasan bagi para konsumennya. Setelah konsumen merasa puas dengan produk 

atau jasa yang diterimanya, konsumen akan membandingkan pelayanan yang 

diberikan. Apabila konsumen merasa benar-benar puas, mereka akan membeli 

ulang serta memberi rekomendasi kepada orang lain untuk membeli di tempat 

yang sama.. Penelitian ini dilakukan di restaurant siap saji Transmart Maguwo 

pada bulan November 2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kuantitatif dan juga merupakan penelitian populasi dengan variabel independen 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengunjung yaitu X1 : kualitas 

makanan dan X2 : kualitas pelayanan serta variabel dependen adalah Y : kepuasan 

pengunjung. 

 

Hasil analisa menjelaskan bahwa kepuasan pengunjung dipengaruhi oleh 

kualitas pelayanan, ditinjau dari hasil pengujian koefisien regresi secara simultan 

diperoleh Fhitung sebesar 21,993 > Ftabel sebesar 3,19, artinya kualitas makanan dan 

kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pengunjung. 

Pada pengujian koefisien regresi secara parsial diperoleh nilai kualitas makanan 

dengan Thitung 2,504 dan nilai kualitas pelayanan dengan Thitung 5,036, semua hasil 

perhitungan menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai Ttabel yaitu 1,677, 

artinya semua variabel berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat 

(kepuasan pengunjung), dimana kualitas pelayanan lebih besar berpengaruh 

terhadap kepuasan pengunjung. Kualitas pelayanan menjadi faktor yang 

berpengaruh lebih besar terhadap kepuasan pengunjung, sehingga perlu 

ditingkatkan dan dipertahankan. 

Dari hasil output SPSS nilai koefisiensi determinasi atau R Square sebesar 

0,483 atau 48,3%. Hal ini berarti variabel yang diteliti (kualitas pelayanan dan 

kualitas makanan) memberikan pengaruh terhadap kepuasan pengunjung di 

restaurant siap saji Transmart Maguwo sebesar 48,3% sedangkan sisanya sebesar 

51,7%  dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. 

 

 

Kata kunci : kualitas makanan, kualitas pelayanan, kepuasan pengunjung. 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan perekonomian global saat ini mendorong pertumbuhan di 

sektor jasa. Sehingga  banyak peluang bisnis muncul di sektor ini. Oleh 

karena itu banyak dijumpai berbagai bisnis jasa dalam kehidupan sehari-hari 

diantaranya restaurant atau rumah makan. 

Menurut Ismayanti (2010:142) “Restaurant atau rumah makan 

adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan 

hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati 

hidangan itu serta menetapkan tarif harga tertentu untuk makanan dan 

pelayanannya”. Walaupun umumnya restaurant atau rumah makan 

menyajikan makanan ditempat, tetapi ada juga restaurant yang 

menyediakan layanan take a way dan delivery service untuk melayani 

konsumennya.  

Restaurant tidak hanya menjadi sebuah tempat makan, tetapi juga 

menjadi sebuah trend bagi penikmat masakan. Era sekarang ini berbagai 

jenis restaurant banyak bermunculan. Usaha mereka banyak menawarkan 

berbagi macam variasi. Mulai dari menu yang ditawarkan, konsep tempat 

yang berbeda-beda, maupun berbagai jenis harga makanan mulai dari harga 

yang murah sampai harga yang paling mahal. 



Usaha restaurant atau rumah makan merupakan suatu usaha dalam 

bidang jasa boga yang memberikan pelayanan terhadap pemesanan makanan 

dan minuman. Pelayanan merupakan tata cara penyajian makanan dan 

minuman kepada tamu, sedangkan jasa merupakan produk yang dihasilkan 

yang berupa makanan dan minuman. 

Demikian juga dengan restaurant siap saji Transmart Maguwo yang 

menyediakan makanan dan minuman untuk mencukupi kebutuhan 

masyarakat yang semakin komplek. restaurant harus berusaha untuk 

mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, 

termasuk memahami perilaku konsumen dan hal-hal yang dapat memberi 

kepuasan kepada konsumen. Menyadari hal tersebut di atas, tampak betapa 

pentingnya usaha pemahaman akan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen untuk mencapai keberhasilan pemasaran. Sebagai 

contoh, restaurant siap saji Transmart Maguwo memiliki beberapa masalah 

yang dikeluhkan oleh sebagian pelanggannya, antara lain : 

1. Pelayanan yang lama terhadap pelanggan 

2. Makanan yang dihidangkan dingin 

Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu 

perusahaan, akan menciptakan kepuasan bagi para konsumennya. Setelah 

konsumen merasa puas dengan produk atau jasa yang diterimanya, 

konsumen akan membandingkan pelayanan yang diberikan. Apabila 

konsumen merasa benar-benar puas, mereka akan membeli ulang serta 

memberi rekomendasi kepada orang lain untuk membeli di tempat yang 



sama. Oleh karena itu perusahaan harus memulai memikirkan pentingnya 

pelayanan pelanggan secara lebih matang melaui kualitas pelayanan, karena 

kini semakin disadari bahwa pelayanan (kepuasan pelanggan) merupakan 

aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan memenangkan 

persaingan (Tjiptono, 2004:145).  

Dari uraian penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan pengaruh 

kualitas makanan dan pelayanan.. Untuk itu penulis mengangkat judul 

skripsi dengan judul “ANALISA KEPUASAN PENGUNJUNG 

TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DI 

RESTAURANT SIAP SAJI TRANSMART MAGUWO”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini 

penulis akan merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pengunjung di restaurant siap saji Transmart Maguwo yang terdiri dari : 

1. Bagaimana kepuasan pengunjung terhadap faktor-faktor yang 

berpengaruh di restaurant siap saji Transmart Maguwo yang dalam hal 

ini diwakili oleh kualitas makanan, kualitas pelayanan, tempat, dan 

harga? 

2. Faktor yang mana yang paling mempengaruhi kepuasan pengunjung 

restaurant siap saji Transmart Maguwo? 

 



C. Batasan Masalah 

Kepuasan pengunjung dapat dilihat dari beberapa faktor yang 

mempengaruhinya yaitu faktor kualitas pelayanan, faktor kualitas makanan, 

faktor harga, dan faktor tempat. Dalam penelitian ini, penulis membatasi 

masalah pada pengaruh kualitas makanan dan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pengunjung di restaurant siap saji Transmart Maguwo. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Beredasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kepuasan pengunjung terhadap kualitas makanan yang 

disediakan di restaurant siap saji Transmart Maguwo. 

2. Untuk mengetahui kepuasan pengunjung terhadap kualitas pelayanan 

yang ada di restaurant siap saji Transmart Maguwo. 

3. Untuk mengetahui kualitas mana yang paling dominan terhadap kepuasan 

pengunjung restaurant siap saji Transmart Maguwo. 

 

E. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan 

Dapat memberikan gambaran dan informasi yang berguna bagi perusahaan 

dalam melakukan kebijakan dan strategi penjualan yang berkaitan dengan 

kualitas makanan, kualitas pelayanan dan kepuasan pengunjung. 



2. Bagi STP AMPTA 

Penulisan ini dapat dijadikan sebagai informasi dan pengetahuan  yang 

bermanfaat untuk  masa yang akan datang terutama bagi mahasiswa-

mahasiswi STP AMPTA berupa penambahan ilmu untuk generasi 

berikutnya dan dapat menambah daftar keperpustakaan di STP AMPTA. 

3. Bagi penulis 

Peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah ke 

dalam kondisi kerja yang sebenarnya serta menyumbangkan berbagai 

informasi dan pengetahuan yang dimiliki penulis kepada pembaca, 

khususnya tentang kualitas makanan, kualitas pelayanan, dan kepuasan 

pengunjung. 
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