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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Dalam perkembangan bisnis yang semakin maju dan pertumbuhan 

ekonomi yang sangat pesat, seperti saat ini menjadi semakin ketatnya 

persaingan dalam hal bisnis yang ada. Membuat perusahaan semakin dituntut 

agar bergerak lebih cepat dalam hal menarik konsumen, sehingga perusahaan 

yang menerapkan konsep pemasaran perlu mencermati perilaku konsumen dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeliannya, dalam usaha-usaha 

pemasaran sebuah produk yang dilakukan (Kurniasari, 2013). 

 Setiap perusahan atau suatu bentuk usaha bisnis berlomba – lomba 

menarik konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Secara umum 

keputusan pembelian adalah seleksi dari dua atau lebih pilihan alternative. 

Beberapa yang mempengaruhi pada keputusan pembelian adalah harga yang 

sangat berpengaruh bahkan sebagian menjadi patokan utama dalam 

pertimbangan pembelian. Harga yang merupakan salah satu elemen bauran 

pemasaran, harga masalah nomer satu yang dihadapi oleh para pemasar (Kotler 

& Armstrong, 2001:339). 

 Namun harga juga dapat menjadi indikator kualitas suatu produk. 

Dengan kualitas tinggi akan berani dipatok dengan harga yang tinggi pula, 

harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk 

melakukan pembelian suatu produk. Apabila harga tersebut, mengacu pada 

kualitas produk yang diberikan, seperti saat ini konsumen yang semakin pintar 
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dalam melakukan pembelian produk. Banyaknya dari faktor segi informasi 

mengenai pertimbangan produk yang akan dibeli oleh konsumen contoh, 

spesifikasi produk seperti apa. Dari segi kesehatan juga kebutuhan, manfaat 

yang diberikan dari sebuah produk tersebut dan konsumen yang lebih kritis 

mengenai pemilihan produk. Istilah kebanyakan orang diluar sana seperti ada 

harga ada kualitas, itu yang cenderung konsumen melakukan keputusan 

pembelian. Apakah sudah sebandingkah harga yang diberikan dengan kualitas 

produk tersebut, terdapat kecenderungan bagi konsumen untuk memilih produk 

makanan yang berkualitas, sesuai dengan selera dan keinginan serta memiliki 

harga yang relatif terjangkau (Iswayanti, 2010). 

 Bentuk bisnis, khususnya pada rumah makan merupakan salah satu 

yang menyajikan dua aspek utama, yaitu aspek produk dan layanan. 

Memasarkan sebuah produk yang kita miliki harus didasarkan dengan kualitas 

pelayanan yang baik guna menarik konsumen. Kita dapat mengatakan bahwa 

penjual telah menghasilkan mutu bila produk atau pelayanan penjual tersebut 

memenuhi dan melebihi harapan konsumen (Kotler dan Keller, 2007:57). 

Tidak hanya sekedar memberikan layanan semata, akan tetapi berikan layanan 

dengan strategi yang berlandaskan atau berdasarkan konsep dan tujuan untuk 

konsumen pada akhirnya melakukan keputusan pembelian. 

 Beberapa orang yang begitu kritis akan sebuah harga dan kualitas 

produk, cenderung menjadi pertimbangan utama apakah produk yang di dapat 

memberikan manfaat sesuai kebutuhan dan harapan lebih untuk mereka 

nantinya. Kemudian mengenai kualitas layanan, permasalahan yang sering 
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dihadapkan terkadang hanya memberikan layanan terhadap konsumen, seperti 

tanpa ada untuk menarik dan memberikan pengaruh konsumen melakukan 

keputusan pembelian. Jadi hanyalah sekedar layanan akan tetapi tidak mencoba 

untuk memberikan layanan yang benar-benar berkualitas. Yaitu, layanan yg 

baik bahkan terbaik untuk mempengaruhi dan menarik konsumen melakukan 

keputusan pembelian. Karena pelanggan ibaratkan adalah sebuah raja bahkan 

raja dari kalangan kerajaan manapun, dia tetaplah raja yang pada dasarnya 

harus dilayani dengan benar-benar memberikan layanan yang berkualitas. 

 Banyaknya persaingan yang berasal dari perusahaan sejenis, salah 

satunya rumah makan saat ini sudah berkembang pesat. Rumah makan 

merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi yang memiliki prospek yang 

bagus. Beberapa pihak yang berkompeten menyatakan bahwa, sukses usaha 

dibidang layanan makanan dan minuman ini tidak hanya ditentukan oleh 

jumlah pengunjungnya. Akan tetapi, juga ditentukan oleh kemampuan 

meningkatkan pertumbuhan konsumennya. Bisnis rumah makan, meskipun 

memiliki prospek yang cukup bagus, tetapi juga sangat rentan. Khususnya 

terhadap masalah konsistensi rasa kontrol mutu dan pelayanannya, sehingga 

pelaku dibidang ini membutuhkan pemahaman yang kuat tentang bisnis 

restoran dan rumah makan. Terutama yang berkaitan dengan produk, mutu 

layanan, manajemen inventori, administrasi dan pengawasannya (Ni Luh, 

2004). 

 Rumah makan berkembang sangat pesat, khususnya dikota – kota 

besar seperti di Malang. Salah satunya, adalah Waroeng Spesial Sambal. 
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Karena Waroeng Spesial Sambal yaitu, sebuah rumah makan dengan konsep 

kuliner beraneka jenis sambal-sambalan. Apalagi, terhadap orang Indonesia 

yang gemar akan makanan bersambal, seakan untuk sebagian orang makan 

tanpa sambal seperti sayur tanpa garam. Banyak warga Malang, tua maupun 

muda khususnya mahasiswa di Malang, gemar berkumpul dengan kerabat 

dekat maupun keluarga untuk makan dan minum di Waroeng Spesial Sambal. 

Rumah makan ini, memiliki merek yang akrab dibenak konsumennya dengan 

sebutan “WSS”. Tempat makan yang nyamanpun juga menjadi andalan dari 

Waroeng Spesial Sambal. Serta makanan dan minuman yang nikmat, dengan 

jenis pilihan makanan atau minuman yang banyak dan tak lepas dengan ciri 

khas sambalnya. Waroeng Spesial Sambal, di Malang sendiri hingga saat ini 

membuka dua cabang. Pertama yaitu, di Jl. Raya Ciliwung No. 53 Singosari 

dan kedua berada di Jl. Raya Sengkaling 50 Malang. 

 Studi ini dilakukan pada “Waroeng Spesial Sambal” cabang Jl. Raya 

Sengkaling 50 Malang. Dimana Waroeng Spesial Sambal ini, merupakan jenis 

usaha kemitraan tertutup, yang pusatnya berada di kota Yogyakarta. Didirikan 

pada pertengahan tahun 2002, oleh Yoyok Heri Wahyono, asal Boyolali. 

Dengan bantuan 5 kawannya dia membuka Waroeng Spesial Sambal untuk 

pertama kalinya di Jalan Kaliurang, depan Graha Sabha Universitas Gajah 

Mada. 

 Waroeng Spesial Sambal, memang ditujukan untuk para penggila 

sambal. Karena, begitu banyak pilihan aneka sambal dari seluruh penjuru 

nusantara dihadirkan disini. Salah satu inovasinya ialah, setiap bulan mereka 
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menampilkan sepuluh sambal favorit yang paling sering dipesan konsumen. 

Rumah makan ini seperti namanya sudah jelas, menjual ragam jenis sambal 

sebagai menu utamanya dengan menu sebanyak 27 sambal, 22 jenis makanan 

lauk, 10 macam sayur-sayuran, dan menyediakan juga nasi putih. Harga yang 

diberikan pun bermacam-macam, untuk harga sambal berkisar Rp. 1.500 

hingga dengan Rp. 5.000. Sedangkan untuk lauknya, harga yang diberikan 

mulai dari Rp 3.000 hingga dengan Rp. 14.000. 

 Waroeng Spesial Sambal, yang berada di Jalan raya Sengkaling 50 ini 

dapat dibilang cukup strategis. Yaitu terletak dekat dengan Universitas, 

sehingga tidak sedikit mahasiswa yang tinggal didaerah sana, dan tidak heran 

apabila mayoritas pembeli di Waroeng Spesial Sambal adalah para mahasiswa. 

Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan jumlah pejualan. 

Ialah disaat seperti ini, harga – harga kebutuhan pokok yang semakin melonjak 

naik, terutama pada harga cabai yang naik turun tak menentu. Dimana cabai, 

menjadi dasar bahan pokok utama pada Waroeng Spesial Sambal. Namun 

Waroeng Spesial Sambal, harus tetap mempertahankan cita rasa makanannya. 

Waroeng Spesial Sambal terkenal dengan slogan “Pedas Abis” dan “Mr Huh 

Hah”. 

 Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan dan juga dari 

kebanyakan persepsi para konsumen, yang menikmati sajian di Waroeng 

Spesial Sambal cabang Jl. Raya Sengkaling 50 Malang. Pertama banyak 

konsumen yang peneliti sering jumpai akhir-akhir ini mengatakan, salah 

satunya yang dijumpai seperti konsumen yang bernama Erito Primadhani 
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mahasiswa 23 tahun, menyatakan yang pada intinya bahwa kini Waroeng 

Spesial Sambal sudah tidak seperti yang dulu lagi, dimana dulu rasa pedas 

sambalnya benar – benar “Pedas Abis”. Bahkan, pedasnya sampai membuat 

menangis dan berkeringat, hingga siapapun akan merasa tertantang untuk 

memakannya. Apalagi, ditambah dengan nasi dan lauk pauk yang masih panas 

dan sayuran segar akan terasa lebih nikmat. 

 Waroeng Spesial Sambal di Jl. Raya Sengkaling 50 Malang, dimana 

untuk melakukan pemesanan menu ditempat kurang adanya daya tanggap dan 

empati, dimana pegawai dalam melayani konsumennya. Seperti yang 

diungkapkan juga oleh salah satu konsumen bernama Nanda Kuesnan 

mahasiswa 22 tahun, dimana terkadang saat kita baru datang, sudah seharusnya 

pegawai bertanya bila mana ada yang bisa dibantu ataupun, setidaknya 

mempersilahkan konsumen untuk duduk menunggu. Akan tetapi, bila mana 

ingin memesan menu pegawai tidak akan merespon, apabila kita tidak bertanya 

terlebih dahulu tentang menu apa yang kita akan pesan. Dan dimana Waroeng 

Spesial Sambal, sangat menerima kritikan dari konsumennya bisa melalui 

telepon, sms maupun secara langsung, bila mana pada sambal dan menu yang 

disajikan, kurang pedas dan nikmat. Namun, setelah peneliti mencoba untuk 

melakukan kritikan tersebut sehabis makan di Waroeng Spesial Sambal, dan 

akan mencoba untuk membayar dikasir tentang sambal yang kurang pedas pada 

Waroeng Spesial Sambal, lalu dari pihak kasir atau pegawai Waroeng Spesial 

Sambal khususnya, kasir di cabang Jl. Raya Sengkaling 50  Malang sendiri 

seakan tidak menanggapi atau membiarkan keluhan dari konsumennya. Seperti 
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halnya diungkapkan oleh salah satu konsumen, bernama Ranidya pekerja 26 

tahun apabila tempat sudah penuh, cenderung kita hanya dipersilahkan untuk 

menunggu didepan tanpa ada kejelasan, berapa lama kita untuk menunggu. 

 Berdasarkan kondisi – kondisi tersebut, harus segera mendapatkan 

perhatian secara intensif. Karena kondisi – kondisi itulah, pihak manajemen 

Waroeng Spesial Sambal, harus mampu meyakinkan para konsumen dan 

mendapatkan kembali tingkat kepercayaan konsumen. Dimana yang menjadi 

faktor dari keputusan pembelian konsumen di Waroeng Spesial Sambal, sangat 

memperhatikan faktor harga, kualitas produk, dan kualitas layanan yang dapat 

menjadikan konsumen merasa nyaman untuk menikmati sajian menu yang 

ditawarkan. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul, “EFEK PERUBAHAN TINGKAT HARGA, KUALITAS 

PRODUK, DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN (Studi pada Konsumen Waroeng Spesial Sambal Cabang 

Jl. Raya Sengkaling 50 Malang)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu  : 

1. Apakah harga, kualitas produk, dan kualitas layanan berpengaruh simultan 

terhadap keputusan pembelian.  

2. Apakah harga, kualitas produk, dan kualitas layanan berpengaruh persial 

terhadap keputusan pembelian. 
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian tidak lepas dari latar belakang masalah yang 

telah diuraikan di atas, yakni : 

1. Menguji efek dari harga, kualitas produk, dan kualitas layanan berpengaruh 

simultan terhadap keputusan pembelian. 

2. Menguji efek dari harga, kualitas produk, dan kualitas layanan berpengaruh 

persial terhadap keputusan pembelian. 

D. Manfaat Penelitian 

 Setelah diketahui hasil dengan cara memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian diharapkan 

dapat dijadikan masukan : 

1. Bagi Pengelola Waroeng Spesial Sambal Cabang Sengkaling 50 Malang 

Sebagai sumbangan pikiran dan masukan bagi pengelola Waroeng Spesial 

Sambal cabang Sengkaling 50 Malang, dalam rangka menentukan langkah – 

langkah strategi pemasaran maupun upaya peningkatan volume pembelian 

dan dapat dipergunakan dalam menentukan kebijakan harga, kualitas produk 

dan kualitas layanan kedepannya. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan referensi 

bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efek tingkat 

harga, kualitas produk, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 


