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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Industri jasa telah berkembang dan mendominasi perekonomian sebagian 

besar negara industri, bahkan mampu menciptakan lapangan kerja dan 

meningkatan Produk Domestik Bruto (Arief 1, 2006). Oleh sebab itu pemasar 

perlu untuk mengerti tantangan yang muncul ketika memasarkan jasa yang 

intagible dibandingkan barang yang tagible (Solomon Marshall Stuart 17, 2008). 

“Service transactions contribute on avarage more than 60 percent to the gross national 

product of all industrialized nations. Marketers need to understand the special challenges that 

arise when marketing an intagible service rather than a tangible good.” 

Industri jasa khususnya di Indonesia pun menunjukan perkembangan yang 

signifikan. Sepanjang tahun 2011 sektor bisnis industri jasa diprediksi menembus 

Rp 1,4 triliun atau meningkat 8,3% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 1,3 

triliun (kabarbisnis.com, 2011). Hal tersebut menunjukan fakta bahwa sektor 

industri jasa di Indonesia semakin melebar, pangsa pasar semakin membesar dan 

tingkat persaingan semakin meninggi. Perkembangan sektor jasa khususnya 

dalam era high technology dan era digital telah memberikan tantangan di sektor 

industri jasa yang semakin intensif. 

 Salah satu bentuk industri jasa di Indonesia adalah industri pariwisata 

(hospitality and tourism). Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa 

pencapaian wisatawan pada bulan Oktober 2010 menunjukan kenaikan 12,5% 

dibandingkan tahun 2009. Hal ini menunjukan peningkatan industri pariwisata di 

Indonesia, baik dari sektor hotel, tempat rekreasi, biro jasa, mall, SPA, restaurant, 

transportasi, dan lainnya (tourismindonesiaonline.com, 2010). 
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 Kota Bandung, yang merupakan ibukota provinsi Jawa Barat merupakan 

salah satu tempat yang menjadi tujuan pariwisata favorit di Indonesia. Hal ini 

ditunjukan dengan penghargaan yang diterima oleh kota Bandung dalam ajang 

‘Indonesian Tourism Award’ sebagai kota tujuan wisata terfavorit tahun 2010 

(kompas.com, 2010). 

 Kota Bandung mempunyai potensi pariwisata yang besar. Jumlah 

wisatawan yang berkunjung ke kota ini semakin tahun semakin bertambah. 

Berikut merupakan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke kota 

Bandung berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Bandung pada tahun 2006 

(bandungtourism.com, 2011): 

Tabel 1.1 Data kunjungan wisatawan ke kota Bandung 

Tahun Jumlah Wisatawan Wisatawan 
Mancanegara 

Wisatawan 
Domestik 

2002 1.021.751 75.407 946.344 
2003 1.618.660 81.388 1.537.272 
2004 1.837.000 87.000 1.750.000 
2005 1.928.850 91.350 1.837.500 
2006 2.019.600 94.600 1.925.000 

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bandung, 2006 

 Data tersebut menunjukan b   ahwa Kota Bandung mempunyai daya tarik 

tersendiri untuk para wisatawan. Bandung dikenal sebagai tempat wisata kuliner, 

wisata belanja, wisata pendidikan, wisata budaya dan wisata alamnya. 

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Bandung, pada tahun 2011 tercatat 

ada lima lokasi museum, tiga lokasi bersejarah, 247 hotel,  794 organisasi 

kesenian, dan 486 restaurant (bandungtourism.com, 2011). 

Restaurant merupakan salah satu bentuk jasa dalam industri pariwisata 

yang ada di Bandung. Lovelock (2001) mengklasifikasikan jasa berdasarkan  

skala tangible – dominant to intangible – dominant dalam grafik berikut ini: 
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Gambar 1.1. Grafik Dominance of Tangible Versus Intangible Elements  

Sumber: Lovelock 2001, 11 

Grafik tersebut menunjukan bahwa restaurant merupakan salah satu 

produk jasa  yang tergolong hybrid, dimana keberadaan produk ada di tengah-

tengah antara intangible dan tangible produk. 

Rumah Makan Khas Sunda Balibu merupakan salah satu rumah makan 

khas sunda yang terletak di Lembang, Kabupaten Bandung. Rumah makan ini 

mengutamakan kualitas produk dan layanan untuk kepuasan konsumennya. 

Berdiri sejak tahun 2003, dan pada tahun 2011 mempunyai satu buah cabang baru 

yang bernama ‘Saung Balibu’.  

Persaingan disektor jasa sangat tajam. Untuk itu, perusahan jasa yang 

mulai berlomba-lomba mempunyai diferensiasi, khususnya dalam kualitas 

pelayanan (service quality). Demikian juga terjadi pada industri rumah makan, 

khususnya rumah makan khas sunda di Bandung yang berjumlah lebih dari 50 

tempat (bandungtourism.com, 2011). Banyak rumah makan yang tidak hanya 

menawarkan makanan, namun juga lingkungan, keunikan, dan pelayanannya 

(Arief 1, 2006) . 
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Menurut Wyckof dalam Lovelock (1988), kualitas pelayanan adalah 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendaliannya atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Hal ini menjadi faktor yang 

penting dalam sebuah industri jasa, karena kualitas pelayanan dapat memenuhi 

keinginan dan harapan pelanggan. 

Kualitas pelayanan yang baik akan mempengaruhi tingkat kepuasaan 

pelanggan. Menurut Oliver (1997) kepuasan pelanggan adalah evaluasi purnabeli, 

dimana persepsi terhadap kinerja alternatif barang/jasa yang dipilih memenuhi 

atau melebihi harapan sebelum pembelian. Namun, jika hal tersebut berlaku 

kebalikan, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan pelanggan (Umar 2003, 15).  

Kepuasan atau ketidakpuasan akan kualitas pelayanan ini mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan word of mouth. Menurut Bernard T. Wijaya dalam 

bukunya yang berjudul Lifestyle Marketing, mengungkapkan bahwa satisfied 

customers akan melakukan post-purchase actions, termasuk repeat purchase, 

customer loyalty, dan positif word of mouth. Sedangkan dissatisfied customer 

akan melakukan tindakan switching vendors dan negative word of mouth 

communications (Wijaya 2009, 58). 

Fenomena word of mouth dalam dekade terakhir tidak bisa dihindari oleh 

para pemasar, karena keberadaannya bisa membawa image positif maupun negatif 

terhadap satu merek barang/jasa. Word of mouth merupakan komunikasi dari 

mulut ke mulut antar khalayak, beredar secara berantai dan dengan sendirinya di 

suatu komunitas tertentu. Komunikasi ini berbentuk komunikasi personal dan 

merupakan salah satu promotion  tools yang mempunyai dampak yang sangat 

kuat. Selain dapat menjalin hubungan antara pelanggan dengan perusahaan, 
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proses word of mouth mempunyai daya jangkau yang luas dan cepat dalam 

mengedarkan pesan. Hal ini disebabkan karena kebiasaan berinteraksi antarpribadi 

yang lebih suka menyampaikan informasi yang dimilikinya kepada orang lain 

secara langsung (Harjanto 124, 2009). 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Pemasaran jasa berbeda dengan jenis pemasaran produk yang lainnya, 

karena jasa merupakan produk yang intagible, insperability, variability, dan 

perishability (Widjaya 7, 2009). Dalam pemasaran jasa, salah satu faktor yang 

penting untuk diperhatikan adalah kualitas pelayanan (service quality) yang akan 

menjadi diferensiasi dengan produk jasa lain yang sejenis (Arief 1, 2006). 

 Rumah Makan Khas Sunda Balibu merupakan salah satu rumah makan 

khas sunda yang fokus pada kepuasan pelanggan. Hal ini dapat ditandakan dengan 

visi, misi, dan motto perusahaan yang mengarah pada kualitas pelayanan, serta 

adanya standarisasi pelayanan bagi seluruh karyawannya. Rumah makan yang 

terletak di kawasan pariwisata Lembang ini mempunyai konsumen tetap maupun 

konsumen yang sekadar berkunjung sesekali.  

Kepuasan konsumen akan mempengaruhi perilaku word of mouth. 

Konsumen yang puas cenderung akan melakukan positif word of mouth, 

sedangkan konsumen yang tidak puas akan melakukan negatif word of mouth. 

Komunikasi word of mouth merupakan promotional tools yang mempunyai 

dampak yang kuat, yang dapat menaikan atau menurunkan citra perusahaan. 

Penulis ingin mengetahui pengaruh kualitas pelayanan Rumah Makan Khas Sunda 

Balibu terhadap perilaku word of mouth yang dilakukan oleh konsumennya. 
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I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah tersebut, yaitu: Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan Rumah 

Makan Khas Sunda Balibu terhadap word of mouth yang dilakukan oleh 

konsumennya? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui pengaruh kualitas pelayanan Rumah Makan Khas Sunda 

Balibu terhadap word of mouth yang dilakukan oleh konsumennya. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mempunyai dampak 

yang positif dan berguna baik dalam bidang akademis, praktis, dan sosial. 

kegunaan-kegunaan tersebut antara lain: 

1) kegunaan akademis: meningkatkan pemahaman tentang faktor yang 

mempengaruhi tindakan promosi word of mouth yang dilakukan oleh 

konsumen;  mengetahui hubungan kualitas pelayanan dengan word of 

mouth sebagai tindakan promosi; dan sebagai masukan atau referensi 

bagi peneliti-peneliti selanjutnya mengenai pengaruh service quality 

dengan word of mouth pada industri jasa di Indonesia. 

2) kegunaan praktis: meningkatkan pemahaman dan menjadi masukan 

tentang hubungan atau pengaruh kualitas pelayanan yang diberikan 

Rumah Makan Khas Sunda Balibu dengan word of mouth sebagai 
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salah satu bentuk promosi perusahaan; mengetahui seberapa baik 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Makan Khas Sunda 

Balibu; mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan 

konsumen Rumah Makan Khas Sunda Balibu. 

3) kegunaan sosial: agar pembaca mengetahui pentingnya kualitas jasa 

yang diberikan oleh sebuah industri jasa khususnya rumah makan 

terhadap tindakan word of mouth yang dilakukan konsumennya; 

sebagai masukan bagi pembaca mengenai word of mouth sebagai efek 

dari tindakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan jasa 

khususnya rumah makan. 

 

I.6. Sistematika Penelitian 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai: (1) Latar Belakang Masalah dan alasan 

pemilihan topik penelitian, (2) Identifikasi Masalah yang membahas 

tentang gejala-gejala atau indikasi-indikasi adanya suatu masalah yang 

berkaitan dengan topik yang diteliti, (3) Rumusan Masalah yang 

menjelaskan beberapa pokok masalah yang diteliti, (4) Tujuan Penelitian, 

(5) Kegunaan Penelitian, dan (6) Sistematika Penelitian. 

BAB II: OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang: (1) Sejarah Singkat Rumah Makan Khas Sunda 

Balibu, (2) Visi, Misi, dan Motto Rumah Makan Khas Sunda Balibu, (3) 

Struktur Organisasi Perusahaan, (4) Target Market Rumah Makan Khas 

Sunda Balibu, dan (5) SWOT Analysis Rumah Makan Khas Sunda Balibu. 
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BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang merupakan uraian 

hasil penelitian sebelumnya beserta dengan teori, konsep, dan definisi 

yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Adapun merupakan 

penjelasan tentang (1) Definisi Komunikasi, (2) Model Komunikasi, (3) 

Pengertian IMC (Integrated Marketing Communications), (4) Pengertian 

Promosi, (5) Pengertian Promotional Mix, (6) Word of Mouth, (7) Jasa: 

pengertian dan karakteristik, (8) Service quality: definisi service quality, 

variabel service quality yang akan diteliti, (9) Kepuasan Pelanggan: 

pengertian kepuasan pelanggan, faktor yang mempengaruhi dan dampak 

kepuasan pelanggan, (10) Hubungan service quality dengan kepuasan 

pelanggan, (11) Hubungan kepuasan pelanggan dengan word of mouth, 

(12) Hubungan service quality dengan word of mouth (13) Penelitian 

terdahulu  dan (14) Skema kerangka pemikiran. 

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang: (1) Metode Penelitian yang digunakan yaitu 

metode survei eksplanatif (analitik) dengan pendekatan kuantitatif, (2) 

Metode Operasionalisasi Konsep yang menguraikan bagaimana konsep-

konsep yang ada di tinjauan pustaka secara operasional akan diukur dan 

diamati, (3) Populasi dan Sampel, (4) Metode Pengumpulan Data dengan 

menyebarkan kuesioner dan data sekunder dari sumber tertentu, (5) 

Metode Pengujian Data yang mengguji dan membuat dugaan terhadap 

khalayak data yang diperoleh, (6) Metode Analisis Data dan hal lainnya 



9 
 

yang terkait dengan kelebihan dan kekurangan metode penelitian yang 

digunakan. 

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah 

diperoleh dari lapangan. Data-data tersebut kemudian disusun dalam 

bentuk tabel dan dianalisis dengan teori-teori yang ada. 

BAB VI: PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan masalah pada bab-bab 

sebelumnya, serta saran yang didapat dari hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




