
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia saat ini yang sudah mencapai 

260 juta jiwa pada tahun 2016 (BPS, 2017) menyebabkan kebutuhan akan pangan 

sebagai salah satu kebutuhan pokok juga meningkat. Dengan adanya peningkatan 

kebutuhan ini, para pelaku usaha melihat potensi pasar yang besar untuk mendirikan 

usaha di bidang pangan salah satunya dalam membuka usaha restoran. Fenomena 

ini juga berlaku di Kota Semarang yang merupakan salah satu kota besar di Provinsi 

Jawa Tengah. 

 Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang 

merupakan kota terbesar kelima di Indonesia. Kota Semarang memiliki luas 

wilayah sebesar 373.67 km2 dan saat ini Kota Semarang memiliki jumlah penduduk 

yang mencapai sekitar 2 juta jiwa. Adapun peningkatan jumlah penduduk kota 

Semarang dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1  

Jumlah Penduduk di Kota Semarang 

Tahun Jumlah (jiwa) 

2012 1.559.198 

2013 1.572.105 

2014 1.559.198 

2015 1.595.187 

2016 1.602.717 

Sumber : BPS Kota Semarang (2018) 



Restoran memiliki definisi yaitu sebuah usaha penyedia jasa makanan dan 

minuman yang memiliki perlengkapan dan peralatan untuk kebutuhan proses 

pembuatan, penyimpanan, dan penyajian pada suatu tempat tetap dan tidak 

berpindah-pindah yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau 

laba. Sedangkan rumah makan merupakan usaha penyedia makanan dan minuman 

yang memiliki kelengkapan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan untuk 

menyimpan dan menyajikan di dalam suatu tempat dan memiliki tujuan untuk 

memperoleh laba atau keuntungan. Hal yang membedakan restoran dengan rumah 

makan adalah pada restoran harus terdapat proses produksi makanan. (Peraturan 

Pemerintah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2014). 

Di dalam Peraturan Pemerintah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 

Tahun 2014 telah diatur standar-standar yang harus dipenuhi oleh restoran. Usaha 

restoran meliputi restoran bintang 1,2, dan 3 serta restoran non bintang. Restoran 

non bintang merupakan restoran yang tidak memiliki penggolongan restoran. 

Adapun aspek-aspek yang harus dipenuhi usaha restoran terdiri dari produk, 

pelayanan, dan pengelolaan. Aspek produk meliputi ruangan, penyediaan makanan 

dan minuman, serta fasilitas penunjang. Pada aspek pelayanan terdiri dari prosedur 

operasional standard dan fasilitas lain. Di dalam aspek pengelolaan, terdapat unsur 

organisasi, manajemen, sumber daya manusia, dan sarana serta prasarana. 

 Pada Tabel 1.2 menunjukkan data statistik jumlah restoran di Kota 

Semarang dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Peningkatan jumlah restoran dapat 

dilihat dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 171 

restoran sedang beroperasi di Kota Semarang. Peningkatan jumlah restoran ini 



menunjukkan bahwa banyaknya para pelaku usaha yang mulai memanfaatkan 

peluang untuk berbisnis di bidang makanan khusunya dengan membuka usaha 

restoran. 

Tabel 1.2 

Jumlah Restoran di Kota Semarang 

Tahun Jumlah 

2013 124 

2014 121 

2015 137 

2016 157 

2017 171 

Sumber : Dinas Pariwisata (2018)  

 Meningkatnya jumlah restoran saat ini menyebabkan semakin 

meningkatnya persaingan di dalam bisnis restoran ini. Banyaknya para pengusaha 

yang ingin membuka usaha restoran ini karena beberapa alasan. Yang pertama 

adalah adanya potensi pasar yang besar dan semakin bertambah setiap saat. Dengan 

adanya peluang pada pasar dan melihat pola hidup masyarakat saat ini, 

memungkinkan untuk membuka usaha restoran. Alasan lainnya adalah banyaknya 

usaha alat-alat dan perlengkapan di bidang restoran yang mempermudah pelaku 

bisnis untuk membeli perlengkapan. Melihat keberhasilan pengusaha lain yang 

memiliki usaha di bidang restoran juga dapat memacu pelaku bisnis lainnya untuk 

ikut membuka usaha restoran. 

 Namun dengan semakin banyaknya jumlah restoran yang ada menyebabkan 

semakin tingginya persaingan di dalam industri ini. Beberapa sumber media seperti 

Tribunjateng.com pada tahun 2017 mengatakan bahwa meningkatnya jumlah 

restoran di Kota Semarang saat ini membuat para pelaku usaha restoran khawatir 



tidak dapat bersaing. Hasil pra penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa 

dengan banyaknya restoran baru yang bermunculan sekarang ini, untuk tetap 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja bisnis restoran dibutuhkan keunggulan 

bersaing. Keunggulan bersaing ini termasuk unggul dalam kualitas dan produk yang 

dijual.  

Menurut Darmawan dan Pradhanawati (2016) di dalam penelitiannya, 

jumlah rumah makan yang semakin meningkat, menyebabkan tingginya tingkat 

persaingan sehingga dibutuhkan keunggulan-keunggulan dari masing-masing 

rumah makan tersebut. Keunggulan bersaing dari usaha restoran ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal seperti implementasi manajemen kualitas total dan 

manajemen pengetahuan yang perlu diterapkan di dalam restoran.  

Dengan adanya standar yang diterapkan dari Peraturan Pemerintah 

Pariwisata, manajemen kualitas total yang meliputi aspek dan unsur dari standar 

tersebut perlu diterapkan. Manajemen kualitas total merupakan salah satu sistem 

manajemen kualitas yang sering dilakukan di dalam industri pangan (Psomas dan 

Fotopoulos, 2010). Implementasi manajemen kualitas total merupakan salah satu 

masalah yang sering terjadi para restoran untuk mempertahankan kualitas 

pelayanannya (Cezar, 2010).  

Kepemimpinan manajemen tingkat atas, manajemen karyawan, fokus pada 

pelanggan, manajemen pemasok, kualitas data dan pelaporan serta manajemen 

proses merupakan pendekatan dari manajemen kualitas total yang memiliki 

pengaruh dalam kinerja bisnis. Di dalam penelitiannya Hassan et al. (2012), 

manajemen kualitas total terdiri dari komitmen manajemen tingkat atas terhadap 



kualitas, keterlibatan karyawan, fokus pada pelanggan, manajemen berdasarkan 

kenyataan, proses sistem insentif dan pengenalan, pengawasan dan pengontrolan, 

serta perbaikan berkelanjutan. 

 Menurut penelitian Elshaer dan Agustyn (2016), pendekatan-pendekatan 

manajemen kualitas total tersebut memiliki peran dalam mencapai keunggulan 

bersaing sebuah bisnis. Dengan tercapainya keunggulan bersaing dari suatu bisnis 

akan mampu untuk meningkatkan kinerja bisnis sebuah usaha atau organisasi. Hal 

ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hassan et al. (2012) bahwa 

implementasi manajemen kualitas total memiliki pengaruh terhadap kinerja bisnis. 

 Menurut Rachapaettayakom et al. (2018), manajemen pengetahuan 

merupakan salah satu alat untuk mencapai kesuksesan bisnis. Para pelaku bisnis 

dapat memutuskan untuk membuka bisnis restoran dengan mudah, namun sebagian 

besar dari para pelaku bisnis ini kurang memahami atau memiliki pengetahuan 

sehingga dapat menyebabkan kegagalan bagi bisnisnya. Proses dari manajemen 

pengetahuan terdiri dari penciptaan pengetahuan, pengaturan pengetahuan, 

pembagian pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan pemanfaatan 

pengetahuan (Nawab et al., 2015).  

Dengan adanya pengetahuan yang dibagikan dan disalurkan di dalam 

sebuah organisasi akan mempengaruhi kemampuan untuk bersaing dan kinerja 

bisnisnya (Chadha dan Kapor, 2010). Menurut Rahimlli (2012), manajemen 

pengetahuan memiliki pengaruh yang positif terhadap keunggulan bersaing. Hal ini 

juga didukung oleh penelitian dari Lee et al. (2016) yang juga menyatakan bahwa 



manajemen pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing dari 

sebuah organisasi. 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Elshaer dan Agustyn (2016) 

menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan positif antara manajemen kualitas 

total dengan keunggulan bersaing dan kinerja bisnis. Namun terdapat hasil yang 

berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Ho et al. (2010) bahwa manajemen 

kualitas total tidak memiliki pengaruh terhadap keunggulan bersaing. Oleh sebab 

itu research gap yang menjadi acuan pada penelitian ini dirangkum dalam Tabel 

1.3 sebagai berikut : 

Tabel 1.3  

Research Gap 

No Penelitian Peneliti dan Judul Temuan Keterangan 

1 Pengaruh 

implementasi 

manajemen 

kualitas total 

terhadap 

keunggulan 

bersaing 

Ho et al. (2010)  

Total Quality 

Management: an 

empirical mediation 

effect 

 

Al-Qudah (2012) 

The Impact of Total 

Quality Management 

on Competitive 

Advantage of 

Pharmaceutical 

Manufacturing 

Companies in Jordan  

 

Elshaer dan Agustyn 

(2016) 

Direct effect of 

quality management 

on competitive 

advantage 

 

TQM tidak memiliki 

hubungan terhadap 

keunggulan bersaing 

 

 

 

TQM memiliki 

hubungan yang 

positif terhadap 

keunggulan bersaing  

 

 

 

 

 

 

 

TQM memiliki 

hubungan yang 

positif terhadap 

keunggulan bersaing 

a/  

Signifikan 

Negatif 

 

 

b/ 

Signifikan  

Positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/  

Signifikan 

Positif 

 



Tabel 1.3  

Research Gap (Lanjutan) 

No Penelitian Peneliti dan Judul Temuan Keterangan 

2 Pengaruh 

manajemen 

pengetahuan 

terhadap 

keunggulan 

bersaing 

Sharma dan Singh 

(2012) 

Change and 

competitive 

advantage: An 

Investigative study of 

Indian 

Pharmaceutical 

industry 

 

Lee et al. (2016) 

Can competitive 

advantage be 

achieved through 

knowledge 

management? 

 

Rahimli (2012) 

Knowledge 

management and 

competitive 

advantage 

 

Adanya hubungan 

negatif antara 

manajemen 

pengetahuan dan 

keunggulan 

bersaing. 

 

 

 

 

Manajemen 

pengetahuan 

berpengaruh positif 

terhadap 

keunggulan 

bersaing. 

 

Manajemen 

pengetahuan 

berpengaruh positif 

terhadap 

keunggulan 

bersaing. 

a/  

Signifikan  

Negatif 

 

 

 

 

 

 

 

b/ 

Signifikan  

Positif 

 

 

 

 

c/  

Signifikan 

Positif 

 

3 Pengaruh 

implementasi 

manajemen 

kualitas total 

terhadap kinerja 

bisnis  

Ho et al. (2010) 

The effects of total 

quality management 

practices on 

performance and the 

reasons of and the 

barriers to TQM 

practices in Turkey 

 

Hassan et al. (2012) 

Impact of TQM 

Practices on Firm’s 

Performance of 

Pakistan’s 

Manufacturing 

Organizations  

 

 

TQM tidak 

memiliki hubungan 

terhadap kinerja 

bisnis. 

 

 

 

 

 

TQM berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja bisnis. 

 

a/  

Signifikan  

Negatif 

 

 

 

 

 

 

b/ 

Signifikan  

Positif 

 

 

 



Tabel 1.3 

Research Gap (Lanjutan) 

No Penelitian Peneliti dan Judul Temuan Keterangan 

  Elshaer dan Agustyn 

(2016) 

Direct effect of 

quality management 

on competitive 

advantage 

 

TQM memiliki 

hubungan yang 

positif terhadap 

kinerja bisnis 

c/  

Signifikan 

Positif 

4 Pengaruh 

manajemen 

pengetahuan 

terhadap kinerja 

bisnis 

Chen dan Liang 

(2016) 

Knowledge Diversity 

and Firm 

Performance: an 

ecological view 

 

Rachapaettayakom et 

al. (2018) 

An Exploratory on 

the Knowledge 

Management 

Process, Tools, and 

Technologies in the 

Context of Small 

Restaurant 

Businesses in 

Thailand 

 

Migdadi (2017) 

An Empirical 

examination of 

knowledge 

management 

processes and market 

orientation, 

innovation capability, 

and organizational 

performance: Insight 

from Jordan 

 

Manajemen 

pengetahuan tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap kinerja 

bisnis. 

 

 

Manajemen 

pengetahuan 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kinerja bisnis. 

 

 

 

 

 

 

 

Manajemen 

pengetahuan 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kinerja bisnis. 

 

a/ 

Signifikan 

Negatif 

 

 

 

 

b/ 

Signifikan 

Positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ 

Signifikan 

Positif 

 

 



Tabel 1.3 

Research Gap (Lanjutan) 

No Penelitian Peneliti dan Judul Temuan Keterangan 

 Pengaruh 

keunggulan 

bersaing terhadap 

kinerja perusahaan 

Yassar (2010) 

Competitive strategis 

and firm performance 

: case study on 

Gaziantep Carpeting 

Sector 

 

Kamukama et al. 

(2011) 

Competitive 

advantage: mediator 

of intellectual capital 

and performance 

 

Majeed (2011) 

The impact of 

Competitive 

Advantage on 

Organizational 

Performance 

Keunggulan 

bersaing 

berpengaruh 

negatif terhadap 

 

 

 

Keunggulan 

bersaing 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja bisnis 

 

 

Keunggulan 

bersaing 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja bisnis 

 

a/  

Signifikan 

Negatif 

 

 

 

 

b/ 

Signifikan  

Positif 

 

 

 

 

c/ 

Signifikan 

Positif 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas tentang permasalahan restoran yang ada di Kota 

Semarang. Dengan meningkatnya jumlah restoran di Kota Semarang, beberapa 

kinerja bisnis restoran menurun karena adanya tingkat persaingan antar restoran 

juga semakin meningkat. Oleh sebab itu dibutuhkan keunggulan dari masing-

masing restoran agar dapat bersaing dan bertahan di dalam usaha restoran tersebut.  

Oleh sebab itu untuk menjawab permasalah penelitian tersebut maka 

dikembangkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah implementasi manajemen kualitas total berpengaruh positif 

terhadap keunggulan bersaing pada restoran? 



2. Apakah manajemen pengetahuan berpengaruh positif terhadap keunggulan 

bersaing pada restoran? 

3. Apakah implementasi manajemen kualitas total berpengaruh positif 

terhadap kinerja bisnis pada restoran? 

4. Apakah manajemen pengetahuan berpengaruh positif terhadap kinerja 

bisnis pada restoran? 

5. Apakah keunggulan bersaing berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis 

restoran? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan 

untuk melihat pengaruh manajemen kualitas total berupa keterlibatan karyawan dan 

fokus pada pelanggan, serta manajemen pengetahuan terhadap kinerja bisnis 

melalui keunggulan bersaing 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh implementasi manajemen kualitas total terhadap 

keunggulan bersaing pada restoran. 

2. Menganalisis pengaruh manajemen pengetahuan terhadap keunggulan 

bersaing pada restoran. 

3. Menganalisis pengaruh implementasi manajemen kualitas total terhadap 

kinerja bisnis pada restoran. 

4. Menganalisis pengaruh manajemen pengetahuan terhadap kinerja bisnis 

pada restoran. 



5. Menganalisis pengaruh keunggulan bersaing terhadap kinerja bisnis pada 

restoran. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang 

membutuhkan antara lain : 

1. Kegunaan teoritis 

Dapat berguna sebagai sumber pembelajaran untuk pembahasan 

pengaruh implementasi manajemen kualitas total dan manajemen 

pengetahuan terhadap kinerja bisnis melalui keunggulan bersaing. 

Penelitian ini juga dapat memperkaya teori tentang manajemen kualitas 

total dan manajemen pengetahuan pada sebuah bisnis atau perusahaan. 

2. Kegunaan praktis 

a) Dapat dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan untuk lebih 

memaksimalkan implementasi manajemen kualitas total serta 

pengaturan manajemen pengetahuan di dalam aktivitas perusahaan. 

b) Dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha untuk dapat 

memaksimalkan kinerja bisnisnya dengan menerapkan atau 

mengembangkan manajemen kualitas total serta manajemen 

pengetahuan 


