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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Banyaknya produk yang ditawarkan di pasar dengan berbagai 

keunggulan serta nilai lebih yang ditawarkan oleh para pesaing. Alternatif 

yang lebih baik adalah perlunya melakukan berbagai upaya untuk 

mempertahankan pasar yang sudah ada melalui usaha untuk mempengaruhi 

keputusan pembelian serta memberikan layanan yang sesuai harapan-harapan 

maupun tuntutan dari para konsumen atau pelanggan secara terus-menerus. 

Pernyataan ini sesuai dengan Tjiptono (2005:24) bahwa persaingan yang 

semakin ketat, di mana semakin banyak produsen yang terlibat dalam 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan setiap 

perusahaan harus menempatkan orientasi pelanggan sebagai tujuan utama 

sehingga mempengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen. 

Analisis terhadap perilaku konsumen dapat digunakan sebagai dasar 

dalam penetapan kebijakan pemasaran yang akan dilakukan, dimana dengan 

adanya kesesuaian antara keinginan konsumen dengan yang ditawarkan oleh 

perusahaan akan mempengaruhi perilaku konsumen atas produk yang 

ditawarkan. Perusahaan akan mengetahui atau memahami keinginan 

konsumen dengan melakukan analisis perilaku konsumen tersebut, sehingga 

akan menentukan bentuk keputusan pembelian yang akan dilakukan. 
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Dewasa ini semakin diyakini bahwa kunci utama untuk 

memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada 

pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa kualitas dengan harga yang 

bersaing. Upaya yang dilakukan yaitu dengan tetap mempertahankan posisi 

pelanggan sehingga aktivitas perusahaan dapat berjalan sesuai dengan 

ketentuan atau target yang telah ditetapkan. Jaminan kepuasan pelanggan 

akan memberikan dukungan kepada pelanggan untuk tetap menggunakan 

atau loyal kepada produk yang ditawarkan perusahaan. Kenyataan ini 

menjadikan pentingnya pelanggan sebagai upaya untuk mempertahankan 

posisi perusahaan untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang 

sejenis. 

Pelanggan merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam 

berdirinya suatu perusahaan, maka keberadaannya harus diperhatikan, salah 

satu persoalan yang menjadi perhatian dalam perusahaan adalah bagaimana 

memahami kebutuhan (needs) dan keingginan (wants) dari setiap pelanggan.  

Sehingga hal ini, merupakan suatu bentuk tuntutan bagi para manajer dalam 

memahami karakteristik perilaku pelanggannya “pada prinsipnya kualitas 

layanan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

serta ketepatan penyampaian untuk membagi harapan pelanggan” (Tjiptono, 

2005:295). Apabila upaya perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan telah sesuai dengan harapan konsumen maka pembelian ulang 

dengan sendirinya loyalitas pelanggan dapat terwujud.  
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Peranan dari keputusan yang ditetapkan pelanggan dapat dijadikan 

dasar atau patokan dalam mengambil kebijakan untuk menambahkan atau 

mengurangi nilai produk bagi konsumen. Perusahaan akan memperoleh 

informasi dari konsumen yaitu mengenai kegiatan menafsirkan, memproses, 

dan menyimpan informasi mengenai produk dan merek. Oleh karena itu 

loyalitas pelanggan dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian (baik itu karena pengalaman masa lalu 

dalam menggunakannya maupun kedekatan dengan merek dan aneka 

karakteristiknya). 

Pentingnya pengelolaan atas keputusan pembelian yang dilakukan 

konsumen, maka hal ini merupakan potensi yang sangat mendukung atas 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan demikian pula pada usaha rumah 

makan. Sebagai usaha yang menawarkan produk dan memiliki pesaing yang 

banyak menjadikan para pemilik rumah makan selalau berupaya untuk 

memberikan yang terbaik kepada konsumen sehingga dapat tercipta 

keputusan dalam proses pembelian produk yang akan dilakukan.  

Para pemasar dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas pemasaran 

menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan yang diinginkan 

dari pasar sasaran mereka dan dalam upaya untuk mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Alat-alat tersebut dinamakan bauran pemasaran 

(marketing mix). Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya 

dipasar sasaran dan upaya untuk menciptakan keputusan pembelian terhadap 
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produk yang ditawarkan kepada konsumen. Mc Carthy dalam Kotler dan 

Keller (2009:24) mengklasifikasikan aktivitas-aktivitas ini sebagai sarana 

(alat-alat) bauran pemasaran dari empat jenis yang luas yang disebut dengan 

4P dari pemasaran, yaitu: produk (product), harga (price), promosi 

(promotion), dan tempat/distribusi (place/distribution), budaya, sosial, 

pribadi dan psikologis. 

Bauran pemasaran merupakan alat atau media yang digunakan oleh 

perusahaan sebagai upaya untuk memberikan jaminan bahwa keputusan 

pembelian akan terbentuk dari aktivitas atau kegiatan pemasaran yang 

dilakukan oleh perusahaan. Keempat faktor mengenai bauran pemasaran 

memberikan dukungan atas upaya dari pemilik atau perusahaan dalam 

memberikan dukungan atas keputusan pembelian yang akan dilakukan dalam 

hal ini yaitu mengenai keputusan pembelian pada suatu warung makan. 

Salah satu warung makan yang banyak dikunjungi oleh konsumen 

yang terletak di wilayah Kota Malang yaitu warung Mak Par. Warung makan 

ini pada awalnya hanya berjualan tahu lontong dan hanya berjualan 

mengunakan gerobak. Semakain turunnya minat konsumen terhadap tahu 

lontong yang ditawarkan maka pemilik menawarkan menu baru yaitu berupa 

ayam sambal dan hal ini mendapatkan banyak peminat dari konsumen. 

Berawal dari menu itu sekarang warung makan Mak Par menjadi salah satu 

kuliner yang banyak didatangi terutama mahasiswa. Usaha yang dijalankan 

oleh pemilik akhirnya berkembang dan memiliki tempat usaha tetap untuk 

melayani para pelanggannya. Sebagi ciri dari warung nasi tersebut yaitu 
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menawarkan porsi banyak yang menawarkan berbagai jenis sambal yaitu 

misalnya sambal bawang, sambal tomat dan kacang. Namun demikian dalam 

usahanya warung nasi Mak Par mendapat pesaing dari usaha sejenisnya yaitu 

misalnya warung makan Cak Yono, Sambal Deso dan Mbah Jayus. 

Warung nasi Mak Par selama ini tidak memiliki cabang di daerah 

atau wilayah lain dengan harapan kekhasan dari warung nasi tersebut tetap 

terjaga. Upaya ini juga dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa 

konsumen mendapatkan kepuasan secara maksimal atas menu yang 

ditawarkan oleh Warung nasi Mak Par. Pemilik juga berupaya secara 

maksimal dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, di mana pemilik 

secara langsung yang menyajian atau mengolah menu-menu yang 

ditawarkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 

YANG DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PADA WARUNG NASI AYAM SAMBAL “MAK PAR” 

JOYO GRAND”   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor apakah yang dipertimbangkan konsumen dalam keputusan 

pembelian pada Warung Nasi Ayam Sambal “Mak Par” Joyo Grand? 
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2. Diantara faktor-faktor tersebut manakah yang dominan dipertimbangkan 

konsumen dalam keputusan pembelian pada Warung Nasi Ayam Sambal 

“Mak Par” Joyo Grand? 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam 

keputusan pembelian pada Warung Nasi Ayam Sambal “Mak Par” Joyo 

Grand. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan dipertimbangkan konsumen 

dalam keputusan pembelian pada Warung Nasi Ayam Sambal “Mak Par” 

Joyo Grand. 

D.  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan seperti yang tercantum 

di bawah ini : 

1. Bagi pemilik warung makan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan menjelaskan 

mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam keputusan 

pembelian. Dimana kedepan dapat digunakan perusahaan sebagai acuan 

untuk meningkatkan keuntungan usaha. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mereka yang akan

mengadakan penelitian serta sebagai bahan evaluasi dan untuk menambah

wawasan bagi pihak yang berkepentingan.


