
1 Universitas Internasional Batam 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar belakang  

Restoran yang berupa tempat makan menggambarkan istilah umum suatu 

tempat yang dijadikan sebagai bisnis tempat penyedia jasa makan dan beverage 

disertai dengan fasilitas yang lengkap untuk memulai proses pengolahan, 

penyimpanan dan diakhiri dengan penyajian. Restoran tetap yang tidak pindah-

pindah dengan sasaran mencari pendapatan dana. Kebanyakan restoran 

menyediakan makanan di tempat, namun ada seputar yang memfasilitasi jasa 

layanan delivery service dan take out dining sebagai salah satu cara servis kepada 

klien. Setiap tempat makan atau hidangan kebanyakan mempunyai spesialisasi 

tersendiri dalam jenis masakan yang akan disajikannya sebagai contoh: makanan 

atau masakan cina (chineese food), fast food, Italian food, france food dan rumah 

makan padang dll. Indonesia pada umumnya, tempat makan diucap sebagai 

sebutan restoran yang menggambarkan kata serapan yang bermula dari bahasa 

France yang disesuaikan dengan bahasa English yaitu “restaurant”. 

Setiap tempat makan atau restoran pastinya mempunyai tujuan dari 

operasional tersebut seperti mencari keuntungan dan menyediakan produk 

makanan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Menurut faktor dasar kehadiran, 

restoran atau tempat makan mempunyai 4 tujuan atau target sebagai berikut: 

penjualan, keuangan, kedudukan dan kepraktisan. Penjualan beroperasi sebagai 

jasa pelayanan dan perdagangan kepada klien mulai dari bermacam-macam jenis 

produk. Keuangan atau dana untuk mengendalikan kelancaran dari berjalannya 

sebuah kegiatan dan juga merupakan sirkulasi dari beban pendanaan modal. 
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Pekerjaan dari operasional suatu tempat makan atau restoran yang paling utama 

adalah menyediakan bermacam varian makanan, minuman dan suasana tempat 

makan atau ruangan restoran. Kepraktisan sebuah tempat makan atau restoran 

dalam pembentukkannya adalah menarik minat, pelayanan dan penyajian dari 

jenis bisnis tersebut diharapkan mampu membagikan ataupun memberikan 

kepuasan. 

Bersumber pada kegiatan makan dan minuman yang dihidangkannya, 

tempat makan atau restoran dikategorikan menjadi beberapa macam yaitu sebagai 

berikut (Atmodjo, 2005): restoran a’la carte, meja makan restoran, kedai kopi 

coffee shop, kafetaria, kantin, restoran kontinental, carvery, diskotik 

(discotheque), restoran fish and chip, ruang panggangan, intavern, restoran pizza, 

creeperie, bar, kafe, restoran khusus, restoran teras, restoran gourmet, restoran 

keluarga dan ruang makan utama. 

Bisnis restoran tergantung pada banyaknya sektor yang terus menerus 

berubah dalam memandang pertukaran ekonomi dan sosial. Pada dasarnya, 

restoran terutama difokuskan pada penyediaan pengalaman bersantap yang sangat 

bergantung pada interaksi timbal balik antara elemen berwujud dan tidak 

berwujud, yang pada gilirannya membentuk sikap masa depan tamu terhadap 

restoran tertentu. Khususnya, pengetahuan layanan di tempat makan atau restoran 

didasari pada pertemuan antarpribadi antara tamu dan staf restoran dan masing-

masing pertemuan tersebut memiliki kapasitas untuk mempengaruhi kesan 

keseluruhan restoran. 

Terbukti, para tamu dapat memilih restoran mana yang akan dikunjungi 

tergantung banyak faktor yang berbeda. Campbell Smith (1967) adalah salah satu 
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pelopor dalam mendefinisikan model pengalaman bersantap yang menjelaskan 

elemen-elemen kunci dari penawaran layanan restoran. Elemen-elemen ini sejak 

itu telah diklarifikasikan ke dalam kategori berdasarkan signifikansi: makanan, 

minuman, layanan, kebersihan, nilai uang dan suasana (Cousins et al., 2002). Jika 

mengecualikan makanan dan minuman, yang merupakan inti dar i penawaran 

restoran, layanan yang diberikan kepada tamu sangat penting dalam menciptakan 

kepuasan tamu dengan restoran tertentu. Kualitas layanan restoran biasanya 

dibandingkan dengan atribut kualitas makanan, kualitas atmosfer dan kualitas 

layanan. Seiring waktu, penulis termasuk Kotler (1973) telah menambahkan 

pengaturan fisik sebagai komponen penting dalam menciptakan kesan 

keseluruhan tamu tentang layanan yang diberikan. 

Secara umum, restoran secara tradisional telah dilakukan dari perspektif 

restoran sebagai penyedia layanan. Namun, untuk meningkatkan kesadaran 

layanan restoran, perlu untuk melihat seluruh proses dari perspektif tamu 

(Andersson dan Mossberg, 2004; Warde dan Martens, 2000). Menurut Ashton et 

al. (2010), restoran telah mengalami penurunan terbesar dalam bisnis mereka 

dalam dua decade terakhir, menunjukkan bahwa manajer harus melakukan 

penyesuaian yang diperlukan untuk beradaptasi dengan sukses. Sebagai 

konsekuensi dari beban ekonomi, motif mengunjungi restoran telah bergeser di 

Negara-negara berkembang. Karena standar hidup sederhana tidak 

memungkinkan untuk sering mengunjungi restoran, tamu mengasosiasikan 

kebutuhan untuk pergi ke restoran dengan keinginan untuk keluar dan dihibur. 

Dalam bisnis restoran, para tamu tidak hanya menghargai kualitas makanan, tetapi 

juga interaksi dengan staf selama bermakan disana, yang dijadikan kualitas 
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sebagai salah satu faktor kunci dari kepuasannya pelanggan dan niat berkunjung 

kembali. Dalam karya mereka, Ryu dan Jang (2007a) telah menguraikan bahwa 

efek gabungan dari beberapa variabel atmosfer mempengaruhi niat perilaku di 

restoran. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa suasana memiliki dampak 

penting pada respon emosional tamu yang membentuk niat perilaku mereka 

setelah makan.  

Ada berbagai motivasi untuk pergi ke restoran: interaksi sosial, 

penghematan waktu, suasana dan rasa. Sebuah restoran adalah tempat di mana 

kesenangan, kepuasan dan perasaan kesejahteraan pribadi dialami (Finkelstein, 

1989) dan bukan hanya tempat di mana kebutuhan akan makanan te rpenuhi. Dari 

perspektif sektor perhotelan, pelanggan tidak hanya menginginkan kualitas 

makanan tertentu, tetapi juga kepuasan psikologis melalui interaksi secara 

langsung dengan staf selama bermakan disana (Lashley, 2008; Levy, 2010). Oleh 

karena itu, faktor-faktor melainkan makanan yang berarti bagi tamu, dan yang 

membangkit kepuasan pelanggan dan niat ataupun keinginan untuk berkunjung 

kembali ke restoran tersebut, harus diidentifikasi. Target dari observasi ini dengan 

pastinya untuk mengenali pemicu kepuasan pelanggan dan keinginan untuk 

berkunjung kembali di antara para pelanggan restoran. Studi ini berkontribusi 

pada literature yang ada, karena fakta bahwa sikap pelanggan diperiksa dalam 

kaitannya dengan elemen-elemen yang berbeda dari penawaran layanan restoran 

yang tidak terutama berorientasi pada makanan, tetapi lebih ke arah suasana dan 

berbagai aspek menciptakan suasanan yang menyenangkan. Oleh karena itu, 

berharga untuk mengenali unsur-unsur yang memfasilitasi kepuasan dan 

meningkatkan niat tamu untuk mengunjungi restoran kembali di masa depan. 
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Menurut gejala-gejala yang tercatat di atas, peneliti terbujuk untuk 

melangsungkan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Suasana, Layanan 

Interaksi, Harga dan Kepuasan Langganan Terhadap Keinginan Untuk 

Berkunjung Kembali ke Restoran Seafood Sebagai Warga Kota Batam” 

untuk memahami seberapa dampak pengaruh besar yang disebarkan oleh suasana, 

layanan interaksi, harga, kepuasan pelanggan terhadap keinginan berkunjung 

kembali ke restoran seafood sebagai warga Kota Batam. 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian  

Mengenai jumlah pertanyaan penelitian ini diringkaskan sebagai berikut: 

a. Apakah suasana berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan (customer’s 

satisfaction) warga kota Batam terhadap restoran seafood? 

b. Apakah layanan interaksi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

warga kota Batam terhadap restoran seafood?  

c. Apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan warga kota 

Batam terhadap restoran seafood? 

d. Apakah suasana berpengaruh terhadap niat berkunjung kembali warga 

kota Batam terhadap restoran seafood? 

e. Apakah harga berpengaruh terhadap niat berkunjung kembali warga kota 

Batam terhadap restoran seafood? 

f. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap keinginan berkunjung 

kembali warga Kota Batam terhadap restoran seafood? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Bersumber pada ringkasan pertanyaan penelitian yang telah 

diringkaskan, maka tujuan penelitian ini untuk memahami: 

a. Pengaruh suasana terhadap kepuasan pelanggan warga kota Baam 

terhadap restoran seafood. 

b. Pengaruh layanan interaksi terhadap kepuasan pelanggan warga kota 

Batam terhadap restoran seafood. 

c. Pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan warga kota Batam terhadap 

restoran seafood. 

d. Pengaruh suasana terhadap niat berkunjung kembali warga kota Batam 

terhadap restoran seafood. 

e. Pengaruh harga terhadap niat berkunjung kembali warga kota Batam 

terhadap restoran seafood. 

f. Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap keinginan berkunjung kembali 

warga kota Batam terhadap restoran seafood. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil observasi ini boleh dimanfaatkan oleh Pemilik restoran Batam 

terutama restoran seafood sebagai sumber bahan ataupun informasi masukan 

untuk peningkatan restoran seafood di kota Batam sampai-sampai membuahkan 

fungsi semaksimal mungkin bagi penduduk, pengelola dan negara. Keuntungan 

bagi observasi seterusnya ialah dampak dari observasi ini bisa dijadikan sebagai 

salah satu materi acuan untuk observasi seterusnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab 1 ini membentuk bab pertama mencakup informasi observasi yang 

bermuatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari 

observasi tersebut dan keuntungan observasi serta sistematiika penulisan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab 2 ini mempunyai rincian atas teori disertai hasil dampak observasi 

yang signifikan dengan masalah atau persoalan yang akan dicermati atau 

diteliti, pembahasan model observasi-observasi sebelumnya, hubungan 

antar variabel, model observasi dan perumusan hipotesis. Dampak 

tingkah laku dari observasi tersebut dijadikan sebagai dasar teoritis 

observasi dan dapat dijadikan dasar dalam penentuan cara observasi, 

perlengkapan beserta dengan metode studi yang akan dipakai untuk 

menyusun kesimpulan dari observasi yang dilangsungkan. Bab kedua ini 

juga berisi konteks pemikiran yang dipakai untuk mendeskripsikan alur 

pemikiran peneliti tentang variabel observasi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab 3 ini mendeskripsikan atas cara observasi, objek observasi, cara 

pengumpulan data serta cara analisis data yang akan dipakai dalam 

observasi tentang pengaruh suasana, layanan interaksi, harga dan 

kepuasan pelanggan terhadap keinginan berkunjung kembali. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab 4 ini mendeskripsikan secara teratur tentang pembahasan Pengaruh 

suasana, layanan interaksi, harga dan kepuasan pelanggan terhadap 
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keinginan berkunjung kembali ke restoran seafood sebagai warga kota 

Batam yang bermuatan dampak uji coba data dengan statistic deskriptif 

analisis, uji validitas, uji realibilitas, uji outlier, dan uji asumsi klasik 

hingga batasan hasil dari hipotesis yang diuji coba serta bahan-bahan 

yang disatukan dan diproses menjadi bahan untuk mendapatkan resolusi. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab 5 bermakna bagian pada penutup dari kesimpulan observasi tentang 

muatan kajian yang ditemukan dan diperoleh dalam pengkajian bab 

halaman sebelumnya, keterbatasan atas observasi, rekomendasi dan 

implikasi yang bisa digunakan oleh sekelompok ataupun bagian sisi yang 

berkepentingan terhadap persoalan yang dikajikan, dan supaya berguna 

bagi observasi seterusnya. 
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