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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada saat ini keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh 

keunggulan produk yang ditawarkan dan pelayanannya. Menurut Kotler (2003), 

keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau 

tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu 

mempertimbangkan kualitas produk dan layanan yang sudah dikenal oleh 

masyarakat. Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen 

melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli atau tidak, perilaku pasca 

pembelian. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembelian konsumen 

merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian 

masalah dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen dapat melakukan 

evaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil 

selanjutnya. Keputusan pembelian konsumen tersebut mempertimbangkan 

beberapa faktor seperti kualitas produk dan kualitas layanan. 

 Faktor pertama yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

adalah kualitas produk. Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk 

melakukan fungsi-funsinya (Kotler, 2003). Suatu produk dikatakan berkualitas 

apabila memenuhi harapan konsumen, berbagai usaha ditempuh oleh perusahaan 
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untuk menghasilkan produk yang berkualitas antara lain dengan menerapkan 

kontrol ketat pada setiap proses dalam pembuatan produk (Habibah dan Sumiati, 

2016). 

 Faktor kedua yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah 

kualitas layanan. Menurut John J. Sviokla (dalam Lupiyoadi, 2013:216) salah satu 

faktor yang menentukan tingkat berhasilan dan kualitas perusahaan adalah 

kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara 

harapan dan kenyataan pelanggan atas layanan yang mereka terima menurut 

(Parasuraman dalam Lupoyadi, 2013:216). Jika suatu perusahaan mampu 

memberikan pelayanan yang baik secara langsung atau tidak langsung citra 

layanannya akan tersebar luas karena kepuasan yang dirasakan pelanggannya akan 

disampaikan pelanggan yang satu ke pelanggan yang lainnya sehingga dapat 

menarik pelanggan yang lebih banyak (Amrullah dan Saida, 2016). 

 Dari banyaknya usaha kuliner ada beberapa usaha kuliner yang 

perkembangannya relatif cepat. Salah satu usaha kuliner yang berkembang cepat 

itu adalah hidangan yang menyajikan aneka sambal. Jenis hidangan ini banyak 

bermunculan dimana-dimana dan disetiap gerai usahanya terlihat selalu ramai 

dikunjungi pelanggan. Salah satu usaha kuliner tersebut adalah Warung Palupi  

yang beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah No 10 Surabaya. Bisnis kuliner 

khususnya aneka sambal dianggap menjanjikan dibuktikan banyaknya rumah 

makan serupa seperti Warung Sambal Kocok Mamah Sum, Bebek Pak Joss, dan 

Warung Kaki Lima yang menyajikan menu serupa di pinggiran jalan. Banyaknya 
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alternatif pilihan tidak membuat Warung Palupi ini menjadi sepi terlihat dari 

outletnya yang selalu ramai dipadati pengunjung. Pengunjungnya berasal dari 

segala usia, dari anak-anak, orang dewasa sampai orang yang sudah tua.  

 Letak warung ini cukup strategis yaitu berada di pinggir jalan tepatnya 

jalan Rungkut Asri Tengah No 10 Surabaya. Warung Palupi merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang industri kuliner dengan produk unggulan 

berupa bebek gorengnya yang kering, lembut dan renyah. Produk yang ditawarkan 

harus sesuai dengan selera dan dapat diterima oleh masyarakat. Munculnya usaha-

usaha kuliner baru yang menyediakan menu aneka sambal dengan variasi produk 

yang beragam dengan keunggulan masing-masing membuat pilihan konsumen 

terhadap produk aneka sambal menjadi bertambah banyak. Selain itu masih 

adanya konsumen yang mengeluhkan mengenai sedikitnya porsi sambal yang 

disajikan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan didapatkan dari 10 

konsumen 7 orang menyatakan puas terhadap kualitas produk Warung Palupi, 

sedangkan 3 lainnya merasa kurang puas. Hal tersebut membuat perusahaan harus 

mampu menganalisis permintaan masyarakat terhadap produk, apakah produk 

sudah sesuai dengan permintaan masyarakat atau belum.  

 Selain kualitas produk, pelayanan juga memegang peranan penting dalam 

keputusan pembelian terhadap suatu produk. Berdasarkan hasil observasi yang 

peneliti lakukan didapatkan dari 10 konsumen 6 orang menyatakan puas terhadap 

kualitas layanan Warung Palupi, sedangkan 4 lainnya merasa kurang puas. 

Pelayanan yang diberikan oleh Warung Palupi sudah baik, para pelayan melayani 

dengan ramah namun masih adanya keluhan mengenai lamanya waktu 
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penghidangan pesanan membuat perlunya kajian lebih lanjut mengenai kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh Warung Palupi terhadap keputusan pembelian. 

 Variabel ini sangat penting dalam proses keputusan pembelian karena 

pelayanan yang memuaskan konsumen akan berdampak pada terjadinya 

pembelian berulang-ulang yang pada akhirnya akan meningkatkan penjualan. Dua 

variabel diatas sangat dapat digunakan sebagai parameter dalam menjaga 

kepercayaan konsumen. Efek yang diharapkan mampu membuat konsumen untuk 

melakukan pembelian pada produk ini. Selain itu efek lain mampu membuat 

warung tetap bersaing dalam era saat ini. Sehingga dalam penelitian ini akan 

dibahas mengenai Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Layanan Terhadap 

Keputusan Pembelian pada pelanggan warung palupi di Surabaya. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah-

masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian di 

Warung Palupi? 

2. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian di 

Warung Palupi? 

3. Apakah kualitas produk dan layanan bersama-sama berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian di Warung Palupi? 

4. Manakah yang dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian di 

Warung Palupi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, masalah-masalah yang 

akan dibahas dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

di Warung Palupi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian 

di Warung Palupi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan pelayanan secara bersama-

sama terhadap keputusan pembelian di Warung Palupi. 

4. Untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian di Warung Palupi. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak, yaitu: 

1. Warung Palupi 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemilik warung 

palupi untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan 

memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi keputusan pembelian 

berupa pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap keputusan 

pembelian di warung Palupi sehingga mampu meningkatkan volume 

pembelian oleh konsumen. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi yang relevan untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keputusan pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


