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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian 

didasarkan atas apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan. Selain itu hal 

tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan dimana konsumen itu tinggal. 

Pemahaman mengenai perilaku konsumen sangatlah penting dalam 

pemasaran. Menurut Engel, et al. (2000), perilaku konsumen adalah suatu 

tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk dan jasa, termasuk keputusan mendahului dan 

menyusuli tindakan ini. 

Makanan  menempati  urutan  teratas  dalam  pemenuhan 

kebutuhan manusia, sehingga masalah pangan dikategorikan ke dalam 

kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Dengan alasan itu, manusia tidak 

dapat melepaskan kebutuhannya  untuk  makan  karena  hanya  dengan  

makan  manusia  dapat melangsungkan  hidupnya.  

Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia 

atau basic needs. Karena termasuk kebutuhan dasar, maka pemenuhan 

terhadap pangan menjadi hal mutlak jika manusia ingin tetap bisa menjaga 

keberlangsungan hidupnya. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia 

baru akan bisa memikirkan untuk mencapai kebutuhan lainnya. Kebutuhan 
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bersosialisasi (social needs), percaya diri (self esteem) dan aktualisasi diri 

(self actualization) merupakan tiga teratas kebutuhan manusia (Maslow, 

1964). 

Pangan bukan lagi produk konsumsi untuk memenuhi kebutuhan 

biologis manusia semata. Pangan saat ini menjadi sebuah gaya hidup baru 

di kalangan masyarakat. Pangan berubah menjadi sebuah industri kuliner 

yang memberikan tidak hanya cita rasa tapi juga kebutuhan lain manusia 

untuk bersosialisasi maupun beraktualisasi. Sebab, industri kuliner yang 

berkembang saat ini juga menyediakan ruang bagi konsumen untuk bisa 

berkumpul dengan komunitasnya melalui layanan ruangan maupun jasa 

lainnya. 

Marketing mix (bauran pemasaran) merupakan salah satu aspek 

strategi dalam pemasaran. Marketing mix (bauran pemasaran merupakan 

bentuk ransangan perusahaan terhadap perilaku pembelian konsumen. 

Elemen dari bauran pemasaran sering disebut  4P yaitu : product (produk), 

price (harga), place (tempat/lokasi/saluran distribusi), promotion 

(promosi) tetapi pada pemasaran jasa masih di tambah 3P+1S lagi yaitu : 

process (proses), physical evidence (lingkungan fisik), people (orang), dan 

Customer Service. Variabel – variabel ini yang dapat dikontrol perusahaan 

sebagai sarana komunikasi dalam memahami dan memuaskan konsumen. 

Mobilitas kegiatan masyarakat yang padat berdampak pada 

semakin banyak orang menghabiskan waktunya di luar rumah karena 
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banyaknya kegiatan, khususnya kalangan pelajar, mahasiswa dan 

karyawan yang sebagian besar dari mereka lebih suka mencari jenis 

makanan ringan  dengan  harga  yang  terjangkau  dan  memiliki  citra  

rasa  yang  enak  dan  berkualitas.  Pada  jaman  sekarang  ini  banyak  

sekali  jenis  UKM  makanan  yang bermunculan  dengan  harga  yang  

terjangkau  bagi  semua  lapisan  masyarakat sehingga mengakibatkan 

timbulnya daya beli yang tinggi.  

Kota Malang merupakan salah satu daerah kawasan wisata, 

kuliner,  fashion dan  sebagai  pusat  pendidikan, maka  tidak  heran  jika  

banyak  sekali  pengunjung yang  sengaja  datang  ke  Kota Malang  untuk  

refreshing,  sehingga  Kota Malang menjadi tempat  yang  sangat  

potensial  dalam  dunia  usaha.   

Banyak  sekali  para  pemilik modal  dalam  maupun  luar  daerah  

mendirikan  usahanya  di  Kota Malang, sehingga persaingan sangat ketat. 

Saat ini banyak rumah makan menawarkan olahan mie cepat saji, tak 

hanya rumah makan besar, tetapi juga warung kaki lima menawarkan 

olahan mie cepat saji. Kedai Mie Galau adalah salah satunya. Meski 

berada di kawasan padat penduduk dengan jalan berukuran sempit, Kedai 

Mie Galau tak pernah sepi pengunjung setiap harinya. Popularitas tempat 

makan yang baru berumur satu tahun ini tak lain karena cita rasa yang 

ditawarkan berbeda dengan olahan mie lainnya. Selain mengangkat olahan 

mie yang merupakan salah satu makanan khas asal Malang, kedai Mie 

Galau juga mengandalkan cita rasa pedas. Tak sekadar pedas menggigit, 
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tetapi juga rasa yang enak. Tak heran setelah mencicipi Mie Galau banyak 

pelanggan yang galau ingin kembali lagi.  

Aneka menu yang di sajikan pada kedai “Mie Galau“ sangat 

bervariasi antara lain Mie Galau (original), Mie Green, Mie Pink, Mie 

Purple, Mie Ramen mie ala jepang dan sebagainya dengan ditambah 

tingkat level kepedasaan masing-masing sesuai keinginan pelanggan. Cita 

rasa pedas Mie Galau ini dibagi dalam beberapa level. Mulai dari level hot 

yang setara dengan satu sendok sambal, level extra hingga extreme yang 

kepedasannya bisa dipesan sesuai dengan keinginan pelanggan. 

Saat ini terdapat sejumlah produk kuliner makanan pedas yang 

beredar di kota Malang. Salah satu pesaingnya yakni Mie Setan, dimana 

lokasi Mie Setan di Jalan Bromo Kota Malang yang letaknya lebih 

strategis dibandingkan dengan Mie Galau yang berlokasi di Jalan Selorejo 

no.83 Kalpataru Malang, dimana Kedai Mie Galau walaupun berada di 

jalan yang sempit tidak kalah ramai di kunjungi oleh para pecinta kuliner 

di Malang. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut.   

Berdasarkan fenomena yang penulis amati dan penulis lihat 

dilapangan, maka penulis ingin meneliti, mengapa banyak konsumen yang 

memutuskan untuk membeli Mie Galau. Dari latar belakang inilah, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang ”ANALISIS 

http://www.malang-guidance.com/mie-setan-malang/malang%20raya%20%20http:/www.malang-guidance.com/
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FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN DALAM 

KEPUTUSAN PEMBELIAN DI KEDAI MIE GALAU”. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang 

dijadikan pokok masalah dalam penelitian ini adalah : 

“Apakah 5P ( product, price, promotin, place dan physical 

evidence ) merupakan faktor pembentuk dalam pembelian Mie Galau oleh 

konsumen ?”. 

C. Batasan Masalah 

Batasan dalam penelitian ini adalah bauran pemasaran 7P dalam 

penelitian, dimana 2P ( People, Process ) dan 1S ( Customer Service ) 

tidak difokuskan dalam penelitian ini maka dibatasi pada faktor bauran 

pemasaran 2P ( People, Process ) dan 1S ( Customer Service ). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

“Untuk mengetahui apakah 5P dalam bauran pemasaran 

merupakan faktor pembentuk dalam pembelian Mie Galau oleh 

konsumen”. 
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E.  Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam 

bidang manajemen pemasaran khususnya pengetahuan mengenai 

faktor apa saja yang dipertimbangkan konsumen dalam keputusan 

pembelian suatu produk. Dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi 

acuan untuk studi-studi lanjutan pada bidang yang sama secara lebih 

mendalam.  

2. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuwan 

tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen terhadap 

keputusan pembelian. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi bagi para peneliti yang berminat dalam 

bidang sejenis atau dalam bidang lain yang terkait.  

 

 

 

 

 


