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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan agar mendapatkan 

keuntungan yang dapat digunakan untuk memperluas usaha dengan 

mengembangkan produk yang dihasilkan sehingga berkembang lebih maju 

dari sebelumnya. Selain untuk mengembangkan usahanya, perusahaan juga 

harus menempatkan posisi produknya dengan tepat di dalam persaingan yang 

meningkat. Dalam persaingan yang makin marak itu, pemasaran yang baik 

perlu dilakukan oleh suatu perusahaan. Bidang pemasaran mempunyai 

peranan yang sangat penting  dalam menunjang keberhasilan suatu perusahaan 

dalam mencapai tujuan organisasinya.  

Pemasaran mempunyai pengertian yang luas, bukan hanya sekedar 

menjual produk, melainkan meliputi berbagai aktivitas yang berhubungan 

dengan arus barang sejak dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen 

akhir, dimana itu berarti bahwa pemasaran merupakan salah satu kegiatan 

pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, berkembang dan mendapatkan laba. Warung Ayam Goreng Roker 

adalah sebuah warung makan yang menyediakan masakan olahan ayam. 

Warung Ayam Goreng Roker yang berada di jalan Danau Bratan C2-A-11 

Sawojajar Malang. 

Penelitian ini dilakukan di Warung Ayam Goreng Roker karena 

melihat suatu kenyataan yang dianggap sebagai keberhasilan pemasaran 
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tersendiri bagi dunia usaha. Dapat dilihat ada beberapa bidang usaha yang 

memiliki produk sejenis dan bahkan mungkin lebih mempunyai nama dan 

lebih besar karena lebih lama dalam beroperasi dan di tengah persaingan yang 

semakin meningkat itu, Warung Ayam Goreng Roker tetap dapat bertahan dan 

semakin memperluas usahanya sampai membuka cabang lagi di kawasan 

taman sulfat. 

Keberhasilan pemasaran Warung Ayam Goreng Roker tentunya tidak 

lepas dari aspek terpenting dalam pemasaran yaitu bauran pemasaran jasa 

(marketing mix). Aspek bauran pemasaran sangat besar pengaruhnya terhadap 

daya tarik konsumen untuk mengunjungi Warung Ayam Goreng Roker itu 

sendiri. Selain rasa masakan yang enak, layout dan pelayanan yang cukup baik 

akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi Warung Ayam Goreng Roker untuk 

menarik pengunjung.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan mengamati salah satu 

aspek yang terpenting dalam pemasaran, yaitu bauran pemasaran jasa 

(marketing mix) dan kaitannya dengan jumlah kunjungan yang terjadi di 

Warung Ayam Goreng Roker. Bauran pemasaran itu sendiri terdiri dari produk 

(product), harga (price), promosi (promotion), tempat dan waktu (place and 

time), proses (process), dan sumber daya manusia (people), produktivitas dan 

kualitas (productivity and quality), bukti fisik (Lovelock; 2005). 

Variable produk (product) yang dimaksud adalah semua komponen 

kinerja jasa yang menciptakan nilai bagi pelanggan (Lovelock; 2005). 

Variabel ini penting karena tidaklah mudah menghasilkan produk yang 
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mempunyai ciri khas dari perusahaan dan disukai oleh konsumen di saat 

yanbersamaan. Kualitas yang baik menjadi kunci kunci utama dari variabel 

ini. 

Variabel harga (price) yang dimaksud disini adalah pengeluaran uang, 

waktu, dan usaha oleh pelanggan untuk membeli dan mengkonsumsi jasa 

(Lovelock; 2005). Proses penentuan ini tidaklah mudah, karena apabila 

perusahaan hanya ini mendapatkan keuntungan yang besar dan menjual 

produknya dengan harga yang tinggi maka konsumen tidk akan membeli 

produknya dengan harga yang rendah maka tujuan dari perusahaan yaitu 

mendapatkan laba yang sebesar-besarnya tidak akan maksimal. 

Variabel yang ketiga yaitu promosi (promotion). Yang dimaksud 

promosi disini adalah semua aktivitas dan alat yang menggugah komunikasi 

yang dirancang untuk membangun preferensi pelanggan terhadap jasa dan 

penyedia jasa tertentu (Lovelock; 2005). Promosi merupakan slah satu faktor 

penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun bagusnya suatu 

produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin produk 

itu berguna bagi mereka, maka mereka akan meras ragu dan tidak akan 

membelinya. Promosi yang gencar dan terpadu, selain digunakan untuk 

mencari konsumen dan juga digunakan untuk menumbuhkan loyalitas 

pelanggan. Hal ini termasuk dengan pemberian voucher, potongan harga, 

diskon tuna serta pemberian hadiah-hadiah yang menarik. 

Variabel keempat yaitu variabel tempat dan waktu (place and time). 

Yang dimaksud tempat dan waktu disini adalah keputusan manajemen tentang 
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kapan, dimana, dan bagaimana menyampaikan jasa kepada pelanggan 

(Lovelock; 2005). Saluran distribusi bisa berupa tempat yang nyaman dan 

strategis, fasilitas layanan antar atau usaha apa pun juga yang dapat 

memudahkan konsumen dalam memperoleh barang yang diinginkannya. 

Variabel yang kelima yaitu variabel proses (processes). Proses yang 

dimaksud disini adalah metode pengoperasian atau serangkaian tindakan 

tertentu, yang umumnya berupa langkah-langkah yang diperlukan dalamm 

suatu urutan yang telah ditetapkan (Lovelock 2005). Proses ini sangat perlu 

diperhatikan karena konsumen dari sebuah warung makan akan sangat 

terpengaruh oleh sikap dari karyawan yang melayani mereka dan lamanya 

waktu menunggu yang terjadi selama proses produksi itu sendiri. 

Variabel yang ke enam yaitu sumber daya manusia (people). 

Karyawan (kadang-kadang pelanggan lain) yang terlibat dalam proses 

produksi (Lovelock; 2005). Pemeliharaan sumber daya manusia yang tepat 

akan menunjang kepuasan dari konsumen. Sumberdaya manusia yang bekerja 

di industri jasa haruslah yang memiliki jiwa untuk melayani. Karena untuk 

melayani seseorang bukanlah hal yang mudah. Pada dasarnya sumber daya 

manusia dibagi menjadi 2, yaitu yang mempunyai keahlian dan mempunyai 

kemampuan. Keahlian dapat dipelajari tetapi kemampuan sedikit banyak 

merupakan suatu bakat. Sumber daya manusia yang bekerja di industri jasa 

haruslah yang memiliki kemampuan. 
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Variabel yang ke tujuh yaitu produktivitas dan kualitas (productivity 

and quality). Produktivitas yaitu seberapa efisien pengubahan output jasa 

menjadi output yang menambah nilai bagi pelanggan produktivitas dan 

kualitas (Lovelock; 2005). Kualitas yaitu sejauh mana suatu jasa memuaskan 

pelanggan dengan memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka 

(Lovelock 2005). Semakin banyak fasilitas dan layanan yang ditawarkan 

kepada konsumen maka semakin banyak keinginan konsumen untuk 

menggunakan produk tersebut, oleh karena itu setiap perusahaan harus bisa 

lebih kreatif dan inovatif dalam memproduksi suatu produk yang bisa 

membuat konsumen tertarik untuk menggunakannya. Dengan adanya fasilitas 

dan layanan tersebut, konsumen akan berpikir dapat memudahkan mereka 

dalam melakukan kegiatannya setiap hari. Fasilitas layanan berperan penting 

meningkatkan harga jual suatu produk. Oleh karena itu perusahaan harus dapat 

memberikan kepuasan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya. 

Variabel yang ke delapan yaitu bukti fisik. Yang dimaksud variabel ini 

yaitu petunjuk visual atau berwujud lainnya yang member bukti atas kualitas 

jasa (Lovelock 2005). Bukti fisik seperti tempat buat kita makan, tatanan 

ruangan dan perlengkapan lainnya sangat perlu diperhatikan oleh pemilik 

usaha.  

Dengan pernyatan tersebut diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap 

Keputusan Konsumen Memilih Warung Ayam Goreng Roker”. Penelitian 
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dilakukan di Warung Ayam Goreng Roker yang berlokasi di jalan Danau 

Bratan C2-A-11 Sawojajar Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan perumusan 

masalah sebagai berikut: “Apakah variabel bauran pemasaran jasa yang terdiri 

atas produk, harga, promosi, lokasi, karyawan, proses, produktivitas dan 

kualitas, bukti fisik berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam memilih 

warung Ayam Goreng Roker.” 

C. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian kali ini, penulis membatasi lingkup penelitian yaitu 

hanya pada faktor bauran produk, harga, promosi, lokasi, karyawan, proses, 

produktivitas dan kualitas, bukti fisisk Warung Ayam Goreng Roker di jalan 

Danau Bratan C2-A-11 Sawojajar Malang.  

D. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang hendak diperoleh dari proses penelitian ini asalah 

sebagai berikut: “Untuk mengetahui pengaruh variabel bauran pemasaran jasa 

yang terdiri atas produk, harga, promosi, lokasi, karyawan, proses, 

produktivitas dan kualitas, bukti fisisk mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam memilih warung Ayam Goreng Roker.” 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis 

Dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat menerapkan teori-teori 

yang telah penulis terima, baik secara lisan maupun tertulis dari buku-buku 

literatur dengan keadaan nyata yang terjadi pada kasus Warung Ayam 

Goreng Roker. 

2. Bagi perusahaan 

Memberikan sumbangan pikiran kepada Warung Ayam Goreng Roker 

yang mungkin berguna untuk menyusun strategi pemasarannya dalam 

menghadapi persaingan di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


