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BAB II  

TINJAUAN PUSATKA 
 

A. Tinjaun Teori  

1. Penyelenggaraan Makanan  

Penyelenggaraan makanan institusi adalah serangkaian 

kegiatan mulai dari perencanaan menu, penyediaan atau pembelian 

bahan makanan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran bahan 

makanan, persiapan dan pengolahan bahan makanan, pencatatan dan 

pelaporan serta evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka penyediaan 

makanan bagi kelompok masyarakat di sebuah institusi. Selain untuk 

memenuhi kebutuhan gizi, penyelenggaraan makanan bertujuan untuk 

menyediakan makanan yang baik dari segi mutu, jenis dan  

jumlahnya.
4
 

Penyelenggaraan makanan kelompok menurut sifatnya dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu penyelenggaraan makanan bersifat 

komersial dan nonkomersial. Penyelenggaraan makanan yang bersifat 

komersial bertujuan untuk memperoleh keuntungan, seperti usaha 

restoran, kafetaria, kantin dan warung makan. sedangkan 

penyelenggaraan makanan yang bersifat nonkomersial tidak bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan seperti rumah sakit, asrama, panti 

asuhan, barak militer, pengungsi dan narapidana. Dengan demikian, 

penyelenggaraan makanan institusi merupakan penyelenggaraan 

makanan yang bersifat nonkomersial yang dilaksanakan di berbagai 
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institusi baik yang dikelola oleh pemerintah mupun badan swasta atau 

yayasan sosial.  

Berbagai keterbatasan dalam penyelenggaraan makanan 

institusi sering mengakibatkan kelemahan yang tidak saja merugikan 

konsumen tetapi juga penyelenggara. Kelemahan dari 

penyelenggaraan makanan institusi antara lain: 

a. Kualitas bahan makanan yang digunakan seringkali tidak begitu 

baik karena keterbatasan dana  

b. Cita rasa makanan kurang diperhatikan karena tidak ada resiko 

untung rugi  

c. Makanan kurang bervariasi hingga konsumen tidak berselera 

sehingga terdapat sisa makanan dalam jumlah yang cukup banyak 

d. Porsi makan konsumen tidak sesuai dengan kebutuhannya.  

Sumber kelemahan tersebut berasal dari pengelola yang tidak 

melaksanakan penyelenggaraan makanan secara profesional, 

perencanaan yang kurang baik, tenaga penyelenggara yang tidak 

profesional, sistem pengawasan yang lemah dan rendahnya dedikasi 

petugas penyelenggara yang menyebabkan kualitas mutu dan cita rasa 

masakan yang disajikan kurang baik.
5 

2. Kepuasan Konsumen  

a. Pengertian Kepuasan  

Definisi kepuasan pelanggan sangat bervariasi sehingga 

memberikan pemahaman yang lebih luas salah yaitu kepuasan atau 
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ketidakpuasan merupakan suatu perasaan konsumen sebagai 

respons terhadap produk barang atau jasa yang telah dikonsumsi 

dan merupakan perbandingan antara kualitas produk yang 

dirasakan dengan kualitas produk yang diprediksi sebelum produk 

dibeli atau dikonsumsi. Jika konsumen merasa produk atau jasa 

yang dikonsumsi melebihi harapannya maka konsumen merasa 

puas sebaliknya jika yang dirasakan lebih rendah dari harapannya 

maka konsumen merasa tidak puas.
6
 Oleh karena itu, mengukur 

tingkat kepuasan konsumen sangat perlu untuk kelangsungan 

perusahaan. Persoalan kualitas jasa dan kepuasan pelanggan jasa 

adalah relatif lebih sulit dibandingkan pengukuran pada produk 

fisik atau barang. Ahli pemasaran mendefinisikan kepuasan 

konsumen 
7
.   

1) Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon 

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) 

yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual 

produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. 

2) Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana 

alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau 

melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan 

timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan.  
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Gambar 1. Konsep Kepuasan Pelanggan 

b. Total Quality Service 

Total Quality Service (TQS) adalah sistem manajemen strategis 

dan integratif yang melibatkan semua manajer dan pegawai serta 

menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk 

memperbaiki secara berkesinambungan proses-proses organisasi, 

agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan dan 

harapan pelanggan.
7
  

 

 

 

 

                    

 

Gambar 2. Total Quality Service 
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Keterangan : 

Strategi : Pernyataan yang jelas dan dikomunikasikan dengan baik 

mengenai sasaran organisasi dalam pelayanan kepada 

pelanggan. 

Sistem : Program dan prosedur yang dirancang untuk mendorong, 

menyampaikan pelayanan yang nyaman dan berkualitas 

bagi pelanggan. 

SDM : Pegawai disemua posisi yang memiliki kapasitas dan 

keinginan yang bersifat responsif terhadap keinginan 

pelanggan. 

 Tujuan keseluruhan TQS adalah mewujudkan kepuasaan 

pelanggaan, memberikan tanggung jawab kepada setiap orang dan 

melakukan perbaikan secara berkesinambungan. 

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Konsumen   

Lima faktor utama yang perlu diperhatikan dalam kaitannya 

dengan kepuasan konsumen.
8
 

1) Kualitas Produk  

Konsumen puas apabila hasil evaluasi mereka menunjukkan 

bahwa produk atau makanan yang mereka konsumsi 

berkualitas. Produk dikatakan berkualitas jika produk itu dapat 

memenuhi kebutuhan mereka. Faktor yang memengaruhi 

kualitas produk makanan diantaranya rasa, aroma, konsistensi, 

kesegaran, penampilan, kematangan dan variasi makanan. 
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2) Kualitas Pelayanan  

Konsumen merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang baik 

atau yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Faktor yang 

memengaruhi layanan produk diantaranya sikap karyawan, 

sarana pelayanan dan waktu pelayanan dengan sub-indikator 

kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti langsung. 

3) Emosional  

Konsumen merasa puas ketika orang memuji dia karena 

menggunakan dan menggonsumsi barang atau makanan dengan 

merek yang berkualitas. Faktor emosi terbagi menjadi 3 

dimensi yaitu estetika, self expressive, brand personality. 

4)  Harga  

Konsumen mencari produk yang mempunyai kualitas yang 

sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan 

memberikan nilai yang lebih tinggi. Harga yang rendah 

menimbulkan persepsi produk tidak berkualitas, sebaliknya 

harga yang tinggi menimbulkan persepsi produk tersebut 

berkualitas.
9
 

5) Biaya  

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan 

untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa tersebut. Pelanggan akan semakin 
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puas apabila relatif mudah, nyaman dan efisien dalam 

mendapatkan produk atau pelayanan. 

d. Elemen Kepuasan Konsumen 

Kepuasan Konsumen menyatakan bahwa terdapat 5 elemen dalam 

kepuasan konsumen.
10 

1) Expectations  

Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah 

dibentuk sebelum konsumen membeli barang atau jasa tersebut. 

Pada saat proses pembelian dilakukanan, konsumen berharap 

bahwa barang atau jasa yang mereka terima sesuai dengan 

harapan, keinginan dan keyakinan mereka. Barang atau jasa 

yang sesuai dengan harapan konsumen akan menyebabkan 

konsumen merasa puas. 

2) Performance  

Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa 

ketika digunakan tanpa diperngaruhi oleh harapan mereka. 

Ketika kinerja aktual barang atau jasa berhasil maka konsumen 

akan merasa puas.  

3) Comparison 

Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja 

barang atau jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja 

aktual barang atau jasa tersebut. Konsumen akan merasa puas 
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ketika harapan sebelum pembelian sesuai atau melebihi perepsi 

mereka terhadap kinerja aktual produk. 

4) Confirmation/Disconfirmation 

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka 

terhadap penggunaan merk dari barang atau jasa yang berbeda 

dari orang lain. Confirmation terjadi apabila harapan sesuai 

dengan kinerja aktual produk. Sebaliknya disconfirmation 

terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih rendah dari kinerja 

aktual produk. konsumen akan merasa puas ketika terjadi 

confirmation / discofirmation. 

3. Kualitas Makanan  

a. Pengertian Kualitas 

Kualitas dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah 

qualitet yang berarti mutu. Mutu adalah gambaran dan 

karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan 

kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan. Mutu dapat diukur 

dari kepuasan pelanggan, sementara itu kepuasan bersifat relative 

karena antara pelanggan satu dengan yang lain tidak bisa 

menunjukkan rasa kepuasan yang sama pada mutu pelayanan yang 

sama.
11 

Beberapa definisi kualitas antara lain kesesuaian dengan 

persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian, pemenuhan 

kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat, dan sesuatu yang 

membahagiakan pelanggan atau konsumen.
12
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b. Pengertian Kualitas Makanan  

Kualitas makanan adalah karakteristik dari produk yang 

pada kemampuannya menanggung janji atau sisipan untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan.
13

 Selain itu, kualitas produk 

makanan merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang bermutu yang 

meliputi obyek fisik, jasa, tempat, organisasi, gagasan maupun 

pribadi yang mampu ditawarkan untuk diminta, dicari, dibeli, 

digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan sesuai dengan kemampuannya terhadap makanan 

dan minuman yang sesuai dengan harapan pelanggan.
14

 Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Hilaiyah pada tahun 2017 

menunjukkan bahwa kualitas layanan dan kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
15

 

c. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Makanan  

Secara garis besar terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi 

tolak ukur dalam menetukan kualitas suatu makanan, yaitu:  

1) Rasa makanan  

Rasa makanan merupakan salah satu faktor yang 

menentukan cita rasa makanan. Tujuan mengolah dan memasak 

makanan adalah untuk menghasilkan makanan yang bercita 

rasa tinggi sehingga memuaskan bagi yang memakannya. 

Karena itu, seorang juru masak bukan saja memiliki 
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keterampilan dalam mengolah dan memasak, tetapi juga 

memiliki pengetahuan tentang bahan makanan dan sifatnya.
2 

 

Suatu hidangan rasa makanan harus disediakan enak 

dengan aromanya yang sedap. Walaupun rasa bersifat relatif 

namun makanan dengan rasa yang enak dapat menjadi unsur 

penting dalam kualitas makanan.
16

 

2) Aroma makanan  

Aroma yang dikeluarkan dari suatu makanan 

merupakan daya tarik yang sangat kuat dan mampu 

merangsang serta membangkitkan selera makan. Timbulnya 

aroma makanan disebabkan oleh terbentuknya suatu senyawa 

yang mudah menguap, senyawa tersebut disebabkan oleh reaksi 

enzim atau tanpa reaksi enzim. Aroma yang dikeluarkan setiap 

makanan berbeda-beda, karena aroma alami bahan utama yang 

digunakan atau cara memasak seperti pada makanan yang 

digoreng, dibakar atau dipanggang dengan menggunakan panas 

yang tinggi akan menghasilkan aroma yang kuat. Lain halnya 

dengan makanan yang direbus hampir tidak mengeluarkan 

aroma yang merangsang karena senyawa yang mengeluarkan 

aroma sedap terlarut dalam air.
5
  

3) Konsistensi makanan   

Konsistensi merupakan keadaan yang berkaitan dengan 

tingkat kepadatan dan kekentalan makanan. Tekstur dan 
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konsistensi suatu bahan mempengaruhi cita rasa yang 

ditimbulkan. Berkaitan dengan tekstur makanan yang dirasakan 

saat di dalam mulut yang meliputi rasa, keempukan dan tingkat 

kerasan makanan. Makanan yang berkonsistensi padat atau 

kental akan memberikan rangsangan yang lebih lambat 

terhadap indera pengecap kita. Cara memasak dan lama waktu 

memasak akan mempengaruhi tekstur dan konsistensi dari hasil 

makanan yang diolah.
2
 

4) Kesegaran  

Kesegaran makanan diartikan sebagai pernyataan segar 

dari makanan yang dihubungkan dengan tekstur, rasa dan 

aroma. Makanan yang baru dan sudah lama dimasak dapat 

mudah dilihat perbedaannya. Temperatur makanan saat 

disajikan berperan penting dalam menentukan cita rasa 

makanan, sehingga harus sesuai.
17

 

Makanan yang harus dihidangkan dalam keadaan panas 

adalah yang mengeluarkan aroma sedap seperti sop, soto dan 

sate. Untuk menyajikannya tersebut harus menggunakan 

tempat yang tertutup atau dapat juga menggunakan panci yang 

dilengkapi alat pemanas. Sebaliknya makanan yang harus 

dihidangkan dalam keadaan dingin hendaknya dihidangkan 

dalam keadaan dingin.
5
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5) Penampilan  

Penampilan makanan merupakan suatu cara untuk 

menyuguhkan makanan kepada konsumen untuk disantap 

secara keseluruhan yang berisikan komposisi yang telah diatur 

dan disesuaikan dengan permainan warna yang di susun secara 

menarik agar dapat menambah nafsu makan.
18

 Kesan pertama 

seseorang ketika hendak mengkonsumsi makanan adalah 

dengan melihat terlebih dahulu penampilan makanan tersebut. 

Penyajian makanan yang baik dan menarik dapat memancing 

indera pengecap untuk segera mencicipi makanan yang 

disajikan.
5
 

6) Kematangan  

Tingkat kematangan makanan dalam masakan harus 

dimasak sampai benar-benar matang. Kecuali untuk makanan 

tertentu seperti steak dapat dibedakan tingkat kematangannya 

disebut dengan istilah medium rare, medium well dan 

welldone.
5 

Makanan yang dihidangkan hendaknya dimasak atau 

diolah terlebih dahulu dengan baik dan higienis sehingga aman 

untuk dikonsumsi. Jika makanan tidak dimasak dengan matang, 

maka bakteri yang terdapat dalam bahan makanan tidak mati 

dan dapat menimbulkan penyakit apabila dikonsumsi.
18 
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7) Variasi makanan  

Susunan menu makan sebaiknya terdiri dari makanan 

pokok, lauk-pauk hewani dan nabati, sayur-mayur dan buah-

buahan. Ketidakseimbangan makanan dapat mengganggu 

fungsi tubuh yang berakibat negatif terhadap kebutuhan gizi 

dan kesehatan pada manusia. Oleh karena itu, sangat penting 

untuk mengkonsumsi jenis makanan yang beragam agar zat 

gizi yang diperlukan tubuh tercukupi dengan baik. Jenis 

makanan yang disajikan maupun bahan makanan dasar yang 

digunakan juga harus bervariasi.  

Satu jenis makanan yang dihidangkan berkali-kali 

dalam jangka waktu yang singkat  akan membosankan 

konsumen, begitu juga penggunaan bahan makanan dasar untuk 

membuat masakan berkali-kali dalam jangka waktu yang 

singkat akan membuat penerima merasa jenuh.
5
 

4. Layanan Makanan  

a. Pengertian Layanan 

Layanan merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan 

oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak 

berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.
19 

Sedangkan pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari satu 

pihak kepada pihak lainnya. Pelayanan prima (excelent service) 

yaitu pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan sehingga dapat 
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menimbulkan rasa puas yang berorientasi pada pemenuhan 

tuntutan pelanggan mengenai kualitas produk.
20

 

b. Dimensi Kualitas Layanan  

1) Sikap karyawan  

Dalam suatu instansi atau suatu perusahaan seharusnya 

memiliki karyawan yang baik, terutama dalam sikap. Sopan 

santun, ramah tamah merupakan suatu penghargaan terhadap 

orang lain. Dalam suatu pelayanan pada suatu perusahaan, 

seorang karyawan harus memiliki sikap sopan santun dan 

ramah tamah, agar orang yang dilayani merasa nyaman dan 

puas. Kesopanan tidak terbatas hanya pada perilaku saja, 

melainkan dengan bertegur sapa. 

Sikap karyawan yang dapat memberikan kepuasan 

kepada konsumen adalah yang memberikan pelayanan dengan 

baik dan dapat mempertanggungjawabkan atas tugas yang 

diberikan kepadanya. Ketidakpuasan konsumen terhadap 

pelayanan diantaranya tidak adanya layanan yang memadai 

antara lain :  

a) Kurang atau tidak adanya kesadaran terhadap yang menjadi 

tanggung jawabnya. Akibatnya bekerja dan melayani 

semaunya (santai) yang menyebabkan tidak adanya disiplin 

kerja 
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b) Sistem dan metode kerja yang tidak memadai, sehingga 

mekanisme kerja tidak berjalan sesuai yang diharapkan  

c) Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, 

sehingga terjadi simpang siur penanganan tugas, tumpang 

tindih, (over-lapping) atau tercecernya suatu tugas tanpa 

ada yang menangani 

d) Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai. 

Akibatnya pekerjaan menjadi lamban, waktu banyak hilang 

dan penyelesaian masalah terlambat 

2) Sarana Pelayanan  

Sarana pelayanan merupakan hal penting selain peran 

manusia.  Sarana pelayanan yaitu segala jenis peralatan, 

perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai 

alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan 

berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang 

sedang berhubungan dengan organisasi kerja tersebut. Fungsi 

sarana pelayanan menurut  antara lain
21

 : 

a) Mempercepat proses pekerjaan,sehingga menghemat waktu 

b) Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa 

c) Kualitas produk yang lebih baik atau terjamin 

d) Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin  

e) Lebih mudah atau sederhana dalam gerak pelakunya  

f) Menimbulkan rasa nyaman bagi orang yang berkepentingan 
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3) Waktu pelayanan  

Aspek waktu juga merupakan hal yang penting dalam 

memenuhi kepuasan konsumen. Pelayanan makanan harus 

tepat waktu. Misalnya makan pagi juga harus diantarkan pada 

saat pagi hari berkisar pukul 6.30 - 7.30, makan siang berkisar 

pukul 11.30 - 13.00, makan malam antara pukul 19.00 - 19.30 

atau sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan pada suatu 

instansi. Hal ini sangat berpengaruh pada kepuasan konsumen, 

Jika pelayanan makanan ini terlambat maka akan berdampak 

negatif pada konsumen. Namun sebaliknya, Jika pelayanan 

makanan tepat waktu maka konsumen akan merasa puas.   

Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan mutu dari 

suatu perusahaan menurut konsumen. Apabila kualitas yang 

diberikan sudah sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen 

maka hal ini akan menambah tingkat kepuasan konsumen terhadap 

suatu produk yang dipakai. Terdapat lima dimensi pokok dalam 

kualitas pelayanan.
22

 

1) Reliabilitas atau Kehandalan (Reliability)  

Berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa melakukan 

kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan 

waktu yang disepakati.  
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2) Daya Tanggap (Responsivenes)  

Berhubungan dengan kesediaan dan kemampuan karyawan 

untuk membantu para konsumen dan merespon permintaan 

mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan 

kemudian memberikan jasa secara cepat.   

3) Jaminan (Assurance)  

Perilaku karyawan yang mampu menumbuhkan kepercayaan 

konsumen terhadap perusahaan dan perusahaan bisa 

menciptakan rasa aman bagi para konsumennya. Jaminan juga 

berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan 

menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah konsumen.   

4) Empati (Empathy)  

Menyatakan bahwa perusahaan memahami masalah para 

konsumennya dan bertindak demi kepentingan konsumen, serta 

memberikan perhatian personal kepada para konsumen dan 

memiliki jam operasi yang nyaman.   

5) Bukti Fisik (Tangible)  

Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, peralatan atau 

perlengkapan yang lengkap, dan material yang digunakan 

perusahaan bersih, serta penampilan dari karyawan rapi. 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka teori faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasaan 

Sumber : Modifikasi Teori Tjiptono (2012), Moehyi, (1992),  

Lupiyoadi (2001), Moore (2004) 
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C. Kerangka Konsep  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka konsep Tingkat Kepuasan Santri terhadap Kualitas 

dan Layanan Makanan  

 

D. Hipotesis Penelitian  

1. Santri puas terhadap kualitas makanan di Madrasah Muallimin 

Muhammadiyah Yogyakarta 

2. Santri puas terhadap layanan makanan di Madrasah Muallimin 

Muhammadiyah Yogyakarta 
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