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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

         Kota Malang merupakan kota yang besar dan modern. Sudah menjadi hal 

yang biasa jika pada suatu kota yang besar terdapat banyak pelaku-pelaku industri 

yang berusaha untuk mencari peluang agar dapat menarik keuntungan dengan 

menyediakan fasilitas-fasilitas yang diharapkan dapat mempermudah kehidupan 

masyarakat. Dengan banyaknya fasilitas yang tersedia, masyarakat dapat dengan 

leluasa memilih fasilitas mana yang akan mereka gunakan sesuai dengan 

kepentingan masing-masing individu masyarakat.  Fasilitas-fasilitas tersebut dapat 

berupa tempat-tempat hiburan, olahraga, jasa salon, transportasi, dan salah satu 

yang sangat penting yaitu tempat makan atau rumah makan.  

 Dalam hal tempat makan, jika fasilitas berupa tempat makan dikaitkan 

dengan kepentingan yang mendorong individu masyarakat untuk mengunjungi 

tempat tersebut, terdapat hal yang menarik untuk dibahas, yaitu sebagian orang 

lebih memilih untuk membeli daripada mengolah makanannya sendiri. Hal ini 

bahkan dapat menjurus pada  pola hidup konsumtif misalnya kuliner yang 

dijadikan sebagai salah satu gaya hidup yang kemudian muncul istilah wisata 

kuliner.  

 Perkembangan industri yang cepat membuat penyediaan barang konsumsi 

bagi masyarakat Indonesia melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik 

untuk mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Bagi sebagian 
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besar orang, kegiatan yang begitu padat memberikan dampak berkurangnya waktu 

untuk mengolah sendiri makanan yang akan mereka konsumsi. Dampak ini telah 

membuat orang-orang dengan kegiatan yang sangat padat beralih dari mengolah 

dan menyiapkan makanan sendiri dan lebih memilih untuk membeli makanan 

yang sudah siap untuk dikonsumsi di sejumlah restoran, yang memang 

memberikan banyak kemudahan. Selain penyajiannya yang cepat dan praktis, 

menu yang dapat dipilih di restoran pun sangat bervariasi, sehingga tidak perlu 

waktu yang lama untuk mengolah makanan yang ingin dikonsumsi.  

      Pada kondisi semakin meningkatnya taraf hidup dan semakin modern gaya 

hidup seseorang, semakin sering pula mereka mengkonsumsi makanan yang telah 

siap untuk disajikan. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang dengan taraf hidup 

yang tidak begitu tinggi dan gaya hidup yang tidak begitu modern menggunakan 

restoran walaupun hanya sekedar untuk variasi kuliner saja. Berbagai kebutuhan 

masyarakat akan makanan yang telah siap dikonsumsi di restoran, membuat 

berbagai pengusaha berkompetisi membangun restoran dengan berbagai jenis 

variasi menu yang mereka tawarkan.  

 Salah satu menu yang kini sedang digemari adalah iga bakar daging sapi. 

Iga bakar adalah salah satu menu kuliner yang berbahan dasar daging sapi. Bagi 

mereka yang gemar menyantap menu iga bakar, sebagian besar akan lebih 

memilih restoran yang menyediakan iga bakar daripada mereka harus mengolah 

sendiri, dikarenakan kegiatan yang begitu padat sehingga tidak adanya waktu 

yang cukup untuk mengolah menu iga bakar yang memang membutuhkan proses 

begitu lama.  
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 Iga bakar adalah menu yang digemari banyak orang, dari kelas bawah, 

menengah, hingga kelas atas. Restoran iga bakar yang diketahui didesain untuk 

dapat dijangkau oleh kalangan menengah yaitu restoran Iga Bakar Mas Giri. Iga 

bakar Mas Giri berlokasi ditengah keramaian kota Malang, dan berada dekat 

dengan Poltekkes (Poli Teknik Kesehatan) Malang, Wearnes Education Center, 

Kampus Universitas Merdeka, SOB, Kampus Pasca Sarjana UMM dan lain-lain, 

menjadikannya semakin mudah untuk ditemukan.  

 Iga Bakar Mas Giri berdiri dibawah naungan grup waralaba “Wong Solo”, 

yang pernah mendapat penghargaan waralaba terbaik oleh presiden Megawati 

Soekarnoputri tahun 2003. Iga bakar Mas Giri bukan satu-satunya restoran iga 

bakar yang menawarkan sajian khas berbahan dasar daging sapi. Walaupun 

banyak restoran lain yang juga menyediakan menu berbahan dasar daging sapi 

yang tidak kalah populer di mata warga Malang, tetapi Iga Bakar Mas Giri tetap 

menjadi salah satu restoran yang ramai dikunjungi dan tetap menjadi rujukan. Hal 

ini terbukti dari rata-rata jumlah pengunjung di restoran ini yang dapat dikatakan 

cukup stabil pada enam bulan terakhir, yaitu rata-rata lebih dari 100 orang 

pengunjung setiap harinya. Data pengunjung dan data penjualan restoran Iga 

Bakar Mas Giri dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 1. 
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Tabel 1. Data rata-rata jumlah pengunjung restoran  

Iga Bakar Mas Giri Malang 

Bulan Tahun 
Rata-rata jumlah 

pengunjung per hari 

Desember 2013 132 

Januari 2014 125 

Februari 2014 114 

Maret 2014 123 

April 2014 123 

Mei 2014 122 

Sumber: Data primer 

 Dari grafik pendapatan restoran Iga Bakar Mas Giri berikut, dapat 

dikatakan bahwa restoran ini tidak mengalami perubahan jumlah pendapatan yang 

begitu signifikan. Dari kestabilan kinerja restoran ini, maka timbul pertanyaan 

tentang faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian di 

restoran ini, dan menjadikan restoran Iga Bakar Mas Giri menarik untuk diteliti. 

Gambar 1. Grafik pendapatan restoran Iga Bakar Mas Giri Malang 

 

Sumber : Data primer 
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 Dengan pertimbangan adanya persaingan dalam hal usaha restoran yang 

sangat kompetitif, maka semakin penting pula dilakukan upaya pemasaran yang 

lebih intensif, dan menjadikannya sebagai suatu keharusan dan aktivitas pokok 

yang perlu dilakukan perusahaan untuk meraih pelanggan sebanyak-banyaknya. 

Untuk meraih pelanggan demi memenangkan persaingan bisnis, pemasar penting 

untuk mempelajari apa saja karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen, 

dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Mowen (1995) mengemukakan 

bahwa tingkat keterlibatan konsumen dalam suatu pembelian dipengaruhi oleh 

kepentingan personal yang dirasakan yang ditimbulkan oleh stimulus. Dengan 

perkataan lain, seseorang merasa terlibat atau tidak terhadap suatu produk 

ditentukan oleh merasa penting atau tidaknya orang itu dalam keputusan 

pembelian produk.  

Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi mengapa seseorang membeli 

suatu produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Sebuah 

alasan mengapa seseorang membeli produk tertentu atau membeli di tempat dan 

penjual tertentu merupakan faktor yang sangat penting bagi penjual atau 

perusahaan untuk dapat menentukan bagaimana cara untuk menyikapi keinginan 

pelanggan.  

2. Rumusan permasalahan 

 Konsumen Iga Bakar Mas Giri sangat ramai dan tetap mengunjungi 

restoran ini meskipun banyak restoran lain yang menyediakan produk serupa. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai 

berikut: 
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1. Apakah faktor motivasi, pengamatan, pembelajaran, sikap, kebudayaan, kelas 

sosial, kelompok sosial dan kelompok referensi, dan keluarga 

dipertimbangkan konsumen  dalam pembelian produk makanan di restoran Iga 

Bakar Mas Giri Malang. 

2. Faktor manakah diantara faktor-faktor tersebut yang paling dipertimbangkan 

konsumen dalam pembelian produk makanan di restoran Iga Bakar Mas Giri 

Malang.  

3. Pembatasan masalah 

 Pembatasan masalah diperlukan untuk menjaga agar masalah dan 

pemecahan masalah yang diteliti lebih fokus dan terarah. Penelitian ini dibatasi 

hanya pada masalah pengujian atas pengaruh faktor motivasi, pengamatan, 

pembelajaran, sikap, kebudayaan, kelas sosial, kelompok sosial dan kelompok 

referensi, dan keluarga terhadap keputusan pembelian konsumen, dan pengujian 

terhadap faktor yang paling dominan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

4. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Mengetahui faktor yang dipertimbangkan diantara faktor motivasi, 

pengamatan, pembelajaran, sikap, kebudayaan, kelas sosial, kelompok 

sosial dan kelompok referensi, dan keluarga (Swastha dan Handoko: 2000: 

27) terhadap keputusan pembelian konsumen di restoran iga bakar Mas 

Giri Malang. 
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b. Mengetahui faktor yang paling dipertimbangkan diantara faktor tersebut 

diatas terhadap keputusan pembelian di restoran Iga Bakar Mas Giri di 

kota Malang 

2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

pengambilan keputusan yang berkenaan dengan usaha-usaha untuk dapat 

mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan  

b. Sebagai salah satu sumber literatur bagi peneliti berikutnya untuk penelitian 

yang lebih spesifik. 

 

 


