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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Industri kuliner dapat dikatakan sebagai industri yang abadi karena 

berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kuliner telah menjadi gaya hidup, 

oleh karena itu pada tahun 2018 bisnis kuliner memiliki peluang yang besar untuk 

berinovasi dan berkembang (Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Ricky 

Joseph Pesik) (katadata.co.id, diunduh pada tanggal 5 Februari 2020). Pada tahun 

2019 yang menjadi tren adalah traveling, kuliner dan gadget, hal itu yang 

mendorong pertumbuhan industri kuliner. Sepanjang tahun 2018, nilai transaksi 

industri kuliner di Indonesia tergolong besar, yaitu lebih dari 800 triliun rupiah. Di 

Surabaya, nilai Pendapatan Asli Daerah dari sektor restoran sekitar 450 miliar 

rupiah. Sehingga dapat dilihat bahwa prospek bisnis industri kuliner masih sangat 

cerah (www.surabaya.tribunnews.com, diunduh pada tanggal 5 Februari 2020).   

 Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2018 adalah 

sebesar 7,91 persen, hal tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 

sebesar 5,17 persen. Industri makanan juga berkontribusi sebesar Rp 56,60 triliun 

untuk meningkatkan nilai investasi nasional pada tahun 2018, hal tersebut 

menjadikan industri  makanan sebagai salah satu sektor penopang nilai investasi 

nasional (Kementerian Perindustrian) (kemenperin.go.id, diunduh pada tanggal 5 

Februari 2020). Sektor makanan dan minuman berkontribusi sebesar 6,34% bagi 

produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2018, pencapaian tersebut naik 
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0,23% dibandingkan tahun 2017 sebesar 6,21% (Kementrian Perindustrian). 

Kemudian sektor makanan dan minuman juga berhasil menjadi penyumbang 

terbesar bagi PDB di industri kecil dan menengah (IKM), dapat dilihat pada tahun 

2017 IKM makanan dan minuman menyumbang sebesar 40% PDB sektor IKM 

secara keseluruhan, serta mampu menyerap tenaga kerja yang jumlahnya mencapai 

42,5% dari total jumlah pekerja di seluruh sektor IKM. Hal ini menunjukkan bahwa 

IKM makanan dan minuman mampu menjadi potensi wisata di Indonesia (Direktur 

Jenderal IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih) (www.economy.okezone.com, 

diunduh pada tanggal 5 Februari 2020).  

 Industri kuliner juga berpengaruh terhadap pertumbuhan industri kreatif di 

Indonesia. Industri kuliner memiliki populasi sebesar 68 persen dari 8,2 juta unit 

industri kreatif. Industri kuliner juga berkontribusi sebesar 382 triliun dari total 

kontribusi industri kreatif pada tahun 2016. Jumlah kontribusi industri kuliner 

merupakan yang tertinggi dibandingkan 16 subsektor lain, oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa industri kuliner merupakan penopang bagi industri kreatif di 

Indonesia dan juga industri kuliner masih memiliki potensi yang besar untuk 

berkembang di Indonesia (www.travel.kompas.com, diunduh pada tanggal 5 

Februari 2020). Pertumbuhan bisnis industri kuliner terjadi karena adanya 

kebutuhan masyarakat di kota-kota besar. Pertumbuhannya sebesar tujuh hingga 

empat belas persen setiap tahunnya sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 

(www.cnnindonesia.com, diunduh pada tanggal 5 Februari 2020).  

 Pada tahun 2018, terjadi pertumbuhan sektor usaha kuliner di Jatim hingga 

lebih dari 20 persen yang tercatat di Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran 
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Indonesia Jawa Timur (Apkrindo Jatim). Seiring dengan perubahan gaya hidup 

masyarakat modern, maka kegiatan makan bukan hanya untuk mengisi perut, 

melainkan merupakan bentuk wisata industri kreatif. Pada semester kedua tahun 

2018, terjadi peningkatan jumlah restoran atau kafe baru di Surabaya. 

Peningkatannya mencapai 30 persen jika dibandingkan dengan semester kedua 

tahun 2017. Karena makanan merupakan kebutuhan setiap orang, maka dari itu 

permintaan terhadap kuliner akan selalu ada (Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan 

Restoran Indonesia (Apkrindo) Jawa Timur Tjahjono Haryono). Hal itu lah yang 

membuat para pebisnis kuliner lokal maupun luar negeri, menjadi cukup agresif 

dalam berinvestasi (www.jpnn.com, diunduh pada tanggal 5 Februari 2020). Pada 

tahun 2019, kuliner sudah menjadi destinasi di kota Surabaya, sehingga hal tersebut 

mendorong pertumbuhan food and beverage dari dalam maupun luar negeri secara 

signifikan (Ketua Apkrindo Jatim, Tjahjono Haryono) 

(www.radarsurabaya.jawapos.com, diunduh pada tanggal 5 Februari 2020). 

 Wingstop merupakan restoran chicken wings yang pertama kali berdiri pada 

tahun 1994 di Garland, Texas, Amerika Serikat. Restoran tersebut berfokus untuk 

menyediakan beragam varian rasa yang berkualitas sesuai dengan slogannya yaitu 

The Flavor Experts. Kemudian pada tahun 1997 Wingstop mulai menawarkan 

bisnis waralaba. Pada tahun 2019 telah terdapat lebih dari 1.250 gerai di seluruh 

Amerika Serikat, Meksiko, Kolombia, Panama, Singapura, Indonesia, Malaysia, 

Inggris, dan Uni Emirat Arab (www.wingstop.com, diunduh pada tanggal 5 

Februari 2020). Pada 16 Juni 2014, Wingstop yang merupakan restoran chicken 

wings terbesar dari Amerika membuka gerai pertamanya di Indonesia. Gerai 
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tersebut berlokasi di Kota Kasablanka, Jakarta. Wingstop menawarkan 10 varian 

rasa untuk hidangan chicken wings yaitu Atomic, Cajun Spicy, Original Hot, 

Louisiana Rub, Mild, Lemon Pepper, Garlic Parmesan, Hickory Smoked Barbecue, 

Hawaiian, dan Teriyaki (www.liputan6.com, diunduh pada tanggal 5 Februari 

2020). Wingstop semakin sukses, sehingga pada 26 Mei 2016 membuka gerai 

pertamanya di Surabaya (www.mahadasha.co.id, diunduh pada tanggal 5 Februari 

2020).       

  

 

Gambar 1.1 Logo Restoran Wingstop 
Sumber: http://announcements.weingarten.com, diunduh pada tanggal 2 April 2020.          
 

 Wingstop memiliki konsep restoran yang unik yaitu, menjadikan chicken 

wings sebagai menu utama, konsep penyajiannya fast casual yang artinya baru akan 

memasak makanan ketika ada pesanan tetapi proses memasak hanya membutuhkan 

waktu paling lambat sekitar 12 menit, menyediakan fasilitas free refill untuk 

minuman softdrink selama kunjungan, dan berfokus pada varian rasa 

(www.laraspostonline.com, diunduh pada tanggal 2 April 2020). Wingstop 

menawarkan 11 varian rasa unik, yang terdiri dari sepuluh varian rasa utama 

ditambah dengan satu varian rasa seasonal yang akan berubah setiap empat bulan 

sekali (www.travel.kompas.com, diunduh pada tanggal 2 April 2020). 
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Tabel 1.1 Restoran chicken wings di Indonesia khususnya Surabaya     

No. Restoran Chicken Wings Tahun Didirikan 
Jumlah Gerai di 
Surabaya (2020) 

1. Wingstop 2014 3 

2. Jank Jank Wings 2015 5 

3. Holywings 2014 3 

4. Chick ‘n Roll 2016 2 

Sumber: https://www.liputan6.com, https://www.google.co.id/maps, 
https://peluangusaha.kontan.co.id, https://www.google.co.id/search, 
https://whatsnewindonesia.com, https://www.google.co.id/search,  
https://swa.co.id, https://www.google.co.id/search            
 

 Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat persaingan yang ketat di antara 

restoran chicken wings di Surabaya, oleh karena itu Wingstop harus berfokus untuk 

meningkatkan customer loyalty, apabila ingin terus bertahan dan semakin 

berkembang sebagai salah satu restoran chicken wings yang terkenal di Surabaya. 

Adapun alasan pentingnya meningkatkan customer loyalty adalah, karena apabila 

suatu perusahaan memiliki customer loyalty yang tinggi, maka perusahaan tersebut 

akan berpeluang untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih tinggi, serta dapat 

menetapkan harga jual produk atau layanan yang lebih tinggi daripada pesaingnya 

(Herington et al., 2006; Fortunato, 2000). Maka dari itu, penting untuk mengetahui 

variabel-variabel yang berpengaruh terhadap customer loyalty. Variabel-variabel 

yang diteliti dalam penelitian ini yaitu, service quality, consumption emotions, 

image, perceived value, dan customer satisfaction dalam mempengaruhi customer 

loyalty. 

 Customer loyalty merupakan konsistensi pelanggan dalam membelanjakan 

semua anggaran yang dimiliki untuk membeli produk atau layanan dari penjual 

yang sama (Kotler dan Keller, 2012). Bukti bahwa Wingstop telah memiliki 
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customer loyalty adalah dengan fakta bahwa sejak gerai pertama dibuka di 

Indonesia pada tahun 2014 di Jakarta hingga akhir tahun 2018 Wingstop sudah 

memiliki 29 gerai yang tersebar di kota Jakarta, Surabaya, Bogor, Bandung, 

Tangerang, dan Depok. Gambar 1.2 dan 1.3 membuktikan bahwa telah terjadi 

peningkatan jumlah pelanggan dan adanya customer loyalty terhadap Wingstop, 

sehingga jumlah gerai yang dibuka semakin bertambah (www.mahadasha.co.id/en/, 

diunduh pada tanggal 2 April 2020). 

           
    Gambar 1.2 Gerai Wingstop di Surabaya          Gambar 1.3 Gerai Wingstop di jl. Bukit                
                          Town Square                                                         Darmo Boulevard, Surabaya    
    Sumber: www.mahadasha.co.id/en, diunduh         Sumber: www.google.co.id/maps, diunduh  
                   pada tanggal 4 April 2020.                                     pada tanggal 4 April 2020.      
  

 Menurut Kotler dan Armstrong (2014), customer satisfaction adalah 

perasaan puas atau kecewa yang dirasakan pelanggan setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang diterima dibandingkan dengan yang diharapkan. Agar 

Wingstop dapat terus eksis dan berkembang dalam bisnis industri restoran, maka 

harus selalu memberi kepuasan kepada pelanggan dalam menghadapi pesaing 

bisnis. Hal ini dibuktikan dengan gambar 1.4 dan 1.5 yang menunjukkan bahwa 

Wingstop mendapatkan hasil penilaian yang tinggi dari konsumen lewat ulasan 

Google.  
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Gambar 1.4 Ulasan Google Wingstop di          Gambar 1.5 Ulasan Google Wingstop di jl. 
                      Surabaya Town Square                              Bukit Darmo Boulevard, Surabaya  
Sumber: www.google.com/search                            Sumber: www.google.com/search  
  

 Image merupakan kumpulan dari semua analisa yang terkait dengan 

bagaimana suatu perusahaan dikenal dan dipandang oleh masyarakat (Çetin dan 

Tekiner, 2015). Hal ini terbukti dari gambar 1.6 yang menunjukkan bahwa 

Wingstop telah dikenal sebagai restoran yang menjual chicken wings dengan 

beragam varian rasa yang enak.            

 

            Gambar 1.6 Beberapa pendapat konsumen tentang image Wingstop  
            Sumber: www.google.com/search      
 

 Perceived value adalah perbedaan antara evaluasi pelanggan tentang semua 

manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan 

alternatif yang ada (Kotler dan Keller, 2012). Hal ini terbukti dari gambar 1.7 

tentang penilaian konsumen mengenai harga yang diberikan Wingstop sesuai 
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dengan kualitas dan rasa makanan yang disajikan, dan gambar 1.8 tentang promosi 

penjualan Wingstop berupa beli satu gratis satu setiap hari Rabu.  

                    
    Gambar 1.7 Pendapat konsumen tentang nilai      Gambar 1.8 Promosi Wingstop 
    yang didapat dari Wingstop          Sumber: www.google.com/search 
    Sumber: www.google.com/search                      
  

 Lupiyoadi (2013) menjelaskan bahwa service quality adalah kemampuan 

suatu perusahaan dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pelanggan, 

hal ini merupakan faktor penentu dari tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan, 

dan juga sebagai strategi perusahaan dalam mempertahankan diri dan mencapai 

kesuksesan ketika menghadapi persaingan. Hal ini terbukti melalui gambar 1.9 

yang menunjukkan pelayan Wingstop yang melayani dengan ramah dan berpakaian 

seragam rapi, dan gambar 1.10 tentang pendapat pelanggan mengenai fasilitas yang 

disediakan Wingstop berupa tempat yang nyaman dan beberapa metode 

pembayaran.                
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Gambar 1.9   Pelayan Wingstop ramah dan        Gambar 1.10 Penilaian tentang pelayanan  
          berseragam rapi                                       dan fasilitas Wingstop 
Sumber: www.google.co.id/maps              Sumber: www.google.com/search       
 

 Consumption emotions adalah perasaan subjektif pelanggan yang timbul 

ketika membeli atau menggunakan suatu produk atau layanan (Nunkoo et al., 

2017). Hal ini terbukti dari gambar 1.11 yang menunjukkan ekspresi wajah 

pelanggan yang merasa senang dan menikmati saat berada di Wingstop. 

 

        Gambar 1.11 Konsumen senang dan menikmati saat makan di Wingstop  
          Sumber: www.google.co.id/maps  
         

 Dengan meningkatnya pertumbuhan bisnis restoran maka pesaing akan semakin 

banyak, tetapi pada faktanya Wingstop masih bisa berkembang, maka dapat dilihat bahwa 

di benak konsumen Wingstop memiliki nilai tersendiri, sehingga konsumen mau tetap setia 
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atau loyal kepada Wingstop. Hal tersebut menunjukkan bahwa penting untuk meneliti 

customer loyalty di restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya.       

 

1.2 Batasan Masalah 

 Penelitian dibatasi oleh variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan, yaitu: 

service quality pada customer satisfaction, perceived value, image, consumption emotions, 

dan customer satisfaction, perceived value, image, consumption emotions pada customer 

loyalty. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini terbatas pada pengunjung 

restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya, dengan jumlah pengunjung 

sebanyak 225 orang yang memenuhi karakteristik responden yang ditetapkan, yaitu pria 

dan wanita berusia 18-60 tahun, bertempat tinggal di Surabaya, mengunjungi dan membeli 

makanan restoran sebanyak dua kali dalam satu tahun terakhir. 

  

1.3 Rumusan Masalah        

 Rumusan masalah yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah service quality berpengaruh signifikan terhadap image pada pelanggan 

restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya? 

2. Apakah service quality berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction 

pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya? 

3. Apakah service quality berpengaruh signifikan terhadap perceived value pada 

pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya? 

4. Apakah service quality berpengaruh signifikan terhadap consumption emotions 

pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya? 
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5. Apakah consumption emotions berpengaruh signifikan terhadap customer 

satisfaction pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, 

Surabaya? 

6. Apakah consumption emotions berpengaruh signifikan terhadap perceived 

value pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, 

Surabaya? 

7. Apakah image berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction pada 

pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya? 

8. Apakah image berpengaruh signifikan terhadap perceived value pada 

pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya? 

9. Apakah perceived value berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction 

pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya? 

10. Apakah image berpengaruh signifikan terhadap customer loyalty pada 

pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya? 

11. Apakah perceived value berpengaruh signifikan terhadap customer loyalty 

pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya? 

12. Apakah customer satisfaction berpengaruh signifikan terhadap customer 

loyalty pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, 

Surabaya? 
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1.4 Tujuan Penelitian  

 Tujuan utama dari penelitian ini untuk mengevaluasi dan menentukan 

customer loyalty pada pengunjung restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, 

Surabaya, dengan tujuan secara spesifik sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh service quality terhadap image pada 

pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh service quality terhadap customer 

satisfaction pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, 

Surabaya. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh service quality terhadap perceived 

value pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, 

Surabaya. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh service quality terhadap 

consumption emotions pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo 

Boulevard, Surabaya. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh consumption emotions terhadap 

customer satisfaction pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo 

Boulevard, Surabaya. 

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh consumption emotions terhadap 

perceived value pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo 

Boulevard, Surabaya. 
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7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh image terhadap customer 

satisfaction pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, 

Surabaya. 

8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh image terhadap perceived value 

pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya.  

9. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh perceived value terhadap customer 

satisfaction pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, 

Surabaya. 

10. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh image terhadap customer loyalty 

pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya.  

11. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh perceived value terhadap customer 

loyalty pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, 

Surabaya.  

12. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh customer satisfaction terhadap 

customer loyalty pada pelanggan restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo 

Boulevard, Surabaya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai 

pihak sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi 

dalam bidang ilmu ekonomi khususnya ilmu manajemen, terutama dalam 
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pelayanan restoran mengenai service quality yang diberikan oleh restoran Wingstop 

pada pengunjungnya dalam pengembangan consumption emotions, image dan 

perceived value pada bisnis restoran. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai 

beberapa faktor yang mempengaruhi customer satisfaction dalam upaya 

meningkatkan customer loyalty terhadap restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo 

Boulevard, Surabaya, sehingga dapat menggambarkan hasil penelitian secara 

umum dalam jangkauan dan pandangan yang lebih luas. Dengan disusunnya 

penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengaruh dan juga kontribusi bagi 

penelitian yang akan dilakukan di masa depan, melalui pengembangan konsep dan 

model penelitian teoritikal yang diajukan dalam penelitian ini. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak manajemen 

restoran Wingstop, dengan melakukan pengujian secara langsung berdasarkan data 

yang diperoleh mengenai service quality dalam bisnis restoran di Surabaya agar 

dapat mengetahui pengaruhnya dalam meningkatkan consumption emotions, 

image, perceived value dan customer satisfaction. Sehingga pada akhirnya hal ini 

dapat meningkatkan customer loyalty dari pengunjung restoran Wingstop di jl. 

Bukit Darmo Boulevard, Surabaya. Penelitian ini memiliki harapan agar setiap 

restoran yang ada di Surabaya maupun di seluruh Indonesia saat menjual makanan 

dan memberikan jasa layanannya dapat mengetahui dan memahami kebutuhan dari 

pengunjungnya serta untuk mengetahui service quality seperti apa yang dibutuhkan 

suatu restoran dalam melaksanakan proses pelayanan bagi pengunjungnya, 
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sehingga akan terbentuk kepuasan serta meningkatkan loyalitas dari pengunjung 

restoran tersebut, dengan demikian pebisnis restoran akan dapat merancang strategi 

yang sesuai guna memenuhi harapan dari pengunjungnya dan dapat menjalin 

hubungan jangka panjang dengan pengunjungnya melalui cara yang tepat dan 

efisien.  

 Dari penelitian ini juga diharapkan agar dapat memberikan informasi yang 

berguna, khususnya bagi para peneliti yang ingin mempelajari lebih dalam 

mengenai pengaruh dari service quality melalui consumption emotions, image, 

perceived value, dan customer satisfaction terhadap customer loyalty dalam industri 

restoran. Serta diharapkan juga agar penelitian ini bisa bermanfaat dalam 

memberikan berbagai informasi untuk pihak manajemen restoran Wingstop, 

mengenai gambaran umum proses pelayanan yang diberikan kepada pengunjung 

restoran Wingstop di jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya, sehingga proses 

pelaksanaan layanan dapat lebih ditingkatkan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Agar pembahasan lebih mudah dipahami, penulisan penelitian ini disusun 

secara sistematis ke dalam lima bab sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik 

teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN   

                          HIPOTESIS  

Bab ini berisi teori-teori tentang service quality, consumption 

emotions, image, perceived value, customer satisfaction, dan 

customer loyalty. Bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu, 

pengembangan hipotesis, model penelitian, dan bagan alur 

berpikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi operasional, dan pengukuran variabel 

serta metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang gambaran umum restoran Wingstop, analisis 

data, dan pembahasan. 

BAB V : KESIMPULAN  

Bab ini berisi tentang simpulan, implikasi, dan rekomendasi. 
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