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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pariwisata menjadi salah satu bidang industri yang sangat menjanjikan dalam 

perannya menaikkan perekonomian nasional. Hal tersebut dilihat dari konsistensi 

banyaknya pembukaan restoran baru di seluruh Indonesia. Bertambahnya jumlah 

penduduk Indonesia hampir sebanyak 4 juta orang per tahunnya juga menjadi 

pendukung pertumbuhan industri makanan dan minuman kedepannya. 

Bidang industri restoran sangat mendukung perekonomian sebagai penyedia 

kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Seiring bertumbuhnya perekonomian 

industri restoran, semakin marak pula restoran dibuka terutama di Kota Batam yang 

menyebabkan persaingan sejenis semakin ketat. Tentunya berpengaruh terhadap 

keputusan calon pelanggan dalam memilih restoran yang akan memenuhi 

kebutuhan pokoknya.

Dalam operasional restoran, tentunya ada faktor-faktor yang memberikan 

kontribusi besar pada pendapatan restoran. Beberapa diantaranya seperti kualitas 

makanan, pelayanan staf, harga menu yang menentukan kepuasan pelanggan dan 

faktor ini semua sangat berdampak pada minat pelanggan berkunjung kembali dan 

berkonsumsi ke restoran tersebut. 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengambil data pelanggan dari 

beberapa faktor yang disebut diatas sebagai tolak ukur hasil penelitian ini. Dari hasil 

penelitian ini, sangat diharapkan agar analisa yang dilakukan dapat menjadi sebuah 

referensi yang relevan dan menjadi perhatian bagi restoran-restoran di Kota Batam

terkait beberapa faktor tersebut. Dari jabaran latar belakang diatas, analisis 

penelitian ini ditulis dengan judul “Pengaruh Kualitas Makanan, Kualitas 

Pelayanan, Harga dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Minat Berkunjung Kembali 

ke Restoran Jepang di Kota Batam”

1.2 Permasalahan Penelitian

Tujuan riset ini diteliti agar dapat menjawab pertanyaan yang muncul pada 

penelitian sebagai berikut ini:

Anna. Pengaruh Kualitas Makanan, Kualitas Pelayanan, Harga, dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Minat Berkunjung Kembali ke 
Restoran Jepang di Kota Batam. 
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a. Apakah kualitas makanan restoran jepang Kota Batam dipengaruhi kepuasan 

pelanggan secara positif?

b. Apakah kualitas layanan restoran jepang Kota Batam dipengaruhi kepuasan 

pelanggan secara positif?

c. Apakah harga restoran jepang Kota Batam dipengaruhi kepuasan pelanggan 

secara positif?

d. Apakah kepuasan pelanggan mempengaruhi minat kunjung kembali secara 

positif pada restoran jepang di Kota Batam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan utama yang diharapkan bisa didapatkan dari hasil studi 

penelitian ini yaitu:

a. Kepuasan pelanggan dipengaruhi kualitas makanan restoran jepang Kota 

Batam secara positif.

b. Kepuasan pelanggan dipengaruhi kualitas layanan restoran jepang Kota Batam 

secara positif.

c. Kepuasan pelanggan dipengaruhi harga restoran jepang Kota Batam secara 

positif.

d. Minat kunjung kembali dipengaruhi kepuasan pelanggan secara positif pada 

restoran jepang Kota Batam.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharap bisa didapat daristudi penelitian ini bagi peneliti 

berikutnya sebagai referensi dalam penelitian masa depan. Diharapkan studi ini

dapat berfungsi sebagai media informasi serta masukan terkait pengaruh faktor-

faktor terkait terhadap minat kunjung kembali sehingga dapat membantu 

perusahaan dalam mengevaluasi serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas 

yang disediakan bagi pihak perusahaan restoran maupun perusahaan yang terkait. 

1.4 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dijabarkan susunan penulisan tentang isi dan pembahasan setiap 

bagiannya sebagai berikut:

Anna. Pengaruh Kualitas Makanan, Kualitas Pelayanan, Harga, dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Minat Berkunjung Kembali ke 
Restoran Jepang di Kota Batam. 
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BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini, dijelaskan latar permasalahan sebagai alasan 

penelitian, tujuan serta manfaat studi juga dijabarkan. Akhir dari bagian 

ini juga dijabarkan sistematika bahasan yang sesuai.

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penjelasan dari riset sebelumnya oleh peneliti lain yang bersangkutan 

dengan studi ini, model riset pada penelitian serta perumusan hipotesis.

Bagian ini dijelaskan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, model penelitian 

yang dilakukan pada penelitian ini serta perumusan asumsi sementara yang 

akan diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Penjelasan terkait metode riset, definisi variabel, teknik pengambilan 

sampel data responden, teori pengujian data dan metode analisa data pada 

riset ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uraian berisi analisa data deskriptif dan analisa hasil uji data penelitian 

setelah data diolah dan kemudian dijelaskan secara sederhana agar mudah 

dipahami oleh pembaca.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI, DAN 

IMPLIKASI MANAJERIAL

Rangkuman uraian tentang hasil teliti yang disimpulkan, rekomendasi dan 

saran terhadap penelitian selanjutnya di masa depan yang berkaitan dengan 

penelitian tentang minat berkunjung kembali.
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