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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Salah satu kunci penting yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan 

agar dapat mencapai sukses dalam pemasaran adalah berusaha menjangkau 

konsumen untuk memperluas pangsa pasar. Agar tujuan tersebut tercapai, 

maka setiap perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan 

barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen. Banyak cara yang 

dilakukan oleh perusahaan – perusahaan untuk menarik konsumen, salah 

satunya dengan mempelajari perilaku konsumen dalam mengambil keputusan 

pembelian konsumen tersebut. Keputusan pembelian merupakan suatu hal 

penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan, karena konsumen akan 

membentuk sudut pandang atas produk yang ditawarkan sehingga 

membentuk niat untuk membeli produk yang paling disukai dan berujung 

pada proses keputusan pembelian (Kotler & Armstrong, 2008).  

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

keputusan pembelian barang atau jasa, salah satunya adalah kualitas produk. 

Kotler & Armstrong (2008) berpendapat bahwa kualitas produk merupakan 

senjata yang potensial untuk mengalahkan pesaing dalam pasar. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas produk menjadi kunci utama perusahaan untuk 

menarik konsumennya agar membeli produk yang ditawarkannya. Para 

konsumen selalu mempertimbangkan tentang kualitas produk yang 

diterimanya. Oleh sebab itu kualitas produk menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam memutuskan membeli produk yang 

ditawarkan tersebut.  

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam keputusan pembelian yaitu kualitas layanan. Kualitas 

layanan juga menjadi hal utama yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, 

sebab kualitas layanan dapat mempengaruhi konsumen dalam membeli 

produk tersebut. Konsep orientasi layanan (service orientation) erat kaitannya 
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dengan konsep orientasi pasar. Orientasi pasar merupakan serangkaian 

aktivitas dalam upaya pemuasan konsumen melalui penilaian tentang 

kebutuhan dan harapan mereka yang akhirnya membentuk keputusan 

pembelian (Tjiptono & Chandra, 2011). Selain itu kualitas layanan (service 

quality) menekankan arti penting tentang harapan konsumen sebelum 

mengkonsumsi suatu produk sebagai standar dalam mengevaluasi kinerja 

yang selanjutnya mempengaruhi keputusan pembelian. Dari penjelasan 

tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas layanan sangat berperan penting 

dalam perusahaan sehingga membentuk keputusan pembelian konsumen. 

Fenomena – fenomena perilaku konsumen yang terjadi di dalam 

masyarakat ternyata harga juga menjadi salah satu penentu dalam membeli 

produk. Tjiptono (2014) menyatakan bahwa harga merupakan determinan 

utama bagi permintaan pasar atas produk yang bersangkutan. Oleh sebab itu, 

banyak perusahaan yang sering mempertimbangkan penetapan harga pada 

produk yang ditawarkannya. Sedangkan dari pihak konsumen sendiri agak 

sensitif terhadap harga sehingga selalu mempertimbangkan harga produk 

yang akan dibelinya. Dari sinilah harga dapat dikatakan salah satu hal yang 

cukup penting untuk dipertimbangkan pihak konsumen untuk memutuskan 

membeli suatu produk. 

Kuliner merupakan suatu usaha yang selalu dibutuhkan oleh 

masyarakat. Hal tersebut karena sifat alami manusia yang pasti memerlukan 

makanan atau minuman untuk dikonsumsi. Oleh sebab itulah, banyak usaha – 

usaha kuliner yang berkembang sampai saat ini sehingga mengakibatkan 

persaingan pada sektor usaha ini semakin meningkatkan pula. Usaha kuliner 

sendiri merupakan suatu sektor usaha yang mengolah makanan atau minuman 

sehingga bisa dikonsumsi langsung oleh para konsumen. Ayam Bawang Cak 

Per adalah salah satu usaha kuliner yang ada di Kota Malang. Restoran ini 

didirikan oleh Ferry Angga Irawan sejak tanggal 28 April 2016. Ferry Angga 

Irawan adalah seorang wirausahawan yang kemudian bertemu dengan juru 

masak yang cukup handal yaitu Pery Hadi Susanto. Kemudian mereka berdua 

bekerjasama untuk mendirikan sebuah restoran yaitu Ayam Bawang Cak Per 
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yang sekarang memiliki 5 cabang di kota Malang. Usaha kuliner Ayam 

Bawang Cak Per ini sistemnya lebih ke bentuk prasmanan (self service) atau 

boleh mengambil sendiri sepuasnya sesuai keinginan dan buka selama 24 jam 

penuh. Perkembangan dari restoran Ayam Bawang Cak Per dapat dilihat dari 

tabel berikut :  

Tabel 1.1 Data Penjualan restoran Ayam Bawang Cak Per 

Bulan 
Penjualan per bulan 

(Rp) 

Persentase kenaikan / 

penurunan penjualan 

Januari 2017 98.523.000 - 

Februari 2017 101.044.000 + 2,49% 

Maret 2017 104.937.300 + 3,71% 

April 2017 107.421.500 + 2,31% 

Mei 2017 106.968.900 - 0,42% 

Juni 2017 113.634.600 + 5,87% 

Juli 2017 102.109.800 - 11,29% 

Sumber : Restoran Ayam Bawang Cak Per cabang Suhat, tahun 2017 

Pada tabel diatas dapat diketahui tentang perkembangan usaha pada 

restoran Ayam Bawang Cak Per yang bercabang di Jalan Sukarno Hatta. 

Dilihat dari 4 bulan awal yaitu Januari, Februari, Maret dan April terjadi 

peningkatan omset penjualan yang cukup baik. Pada bulan Mei terjadi 

penurunan yang tidak terlalu banyak yaitu sekitar 0,42%. Sedangkan pada 

bulan Juni terjadi peningkatan yang cukup tinggi, hal tersebut dikarenakan 

bertepatan dengan bulan ramadhan yang mengalami kenaikan permintaan 

yang sangat menguntungkan untuk sektor usaha kuliner. Kemudian pada 

bulan Juli terjadi penurunan omset secara drastis dikarenakan bertepatan 

dengan hari raya dan hari libur panjang. 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut maka dilakukan riset 

pendahuluan yang berhubungan dengan topik penelitian. Riset sederhana 

dilakukan dengan cara survey kepada 13 mahasiswa di kota Malang, 9 

mahasiswa memutuskan untuk tetap membeli setelah mendapatkan informasi 

tentang restoran Ayam Bawang Cak Per dalam pembelian pertamanya, 7 
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mahasiswa menyatakan bahwa kualitas makanan dan minuman di restoran 

Ayam Bawang Cak Per enak, 8 mahasiswa menyatakan kualitas pelayanan di 

restoran Ayam Bawang Cak Per baik, 10 mahasiswa menyatakan harga yang 

ditetapkan di restoran Ayam Bawang Cak Per terjangkau. Hasil riset 

sederhana membuktikan sebagian besar dari 13 mahasiswa menyatakan 

memutuskan untuk membeli di restoran Ayam Bawang Cak Per karena 

kualitas makanan dan minuman, kualitas layanan maupun harga yang masing-

masing mempengaruhi konsumen. 

Permasalahan dari uraian singkat yang telah dijelaskan diatas baik dari 

sudut pandang permasalahan fenomena maupun pendapat dari beberapa ahli 

maka peneliti tertarik untuk mengankat sebuah penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan dan Harga terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen pada Restoran Ayam Bawang Cak Per di Kota 

Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai dampak dari 

kualitas produk, kualitas layanan dan harga yang ditawarkan restoran Ayam 

Bawang Cak Per kepada para konsumennya sehingga bisa mempengaruhi 

keputusan pembelian para konsumen tersebut. Sehingga munculah pertanyaan 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah kualitas produk, kualitas layanan, dan harga mempengaruhi 

secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen pada restoran 

Ayam Bawang Cak Per di Kota Malang? 

2. Apakah kualitas produk, kualitas layanan, dan harga mempengaruhi 

secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen pada restoran 

Ayam Bawang Cak Per di Kota Malang? 

3. Diantara variabel kualitas produk, kualitas layanan, dan harga, variabel 

manakah yang memberikan pengaruh terbesar pada keputusan pembelian 

Ayam Bawang Cak Per di Kota Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara mendalam akan membahas tentang pengaruh dari 

tiga hal yang telah dijelaskan pada perumusan masalah sebelumnya yaitu : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan 

harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada restoran Ayam 

Bawang Cak Per di Kota Malang secara parsial. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan 

harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada restoran Ayam 

Bawang Cak Per di kota Malang secara simultan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh terbesar antara variabel kualitas produk, 

kualitas layanan, dan harga terhadap keputusan pembelian Ayam Bawang 

Cak Per di Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari studi empiris yang dilakukan oleh penelitian ini nantinya 

diharapkan dapat memberi manfaat setidaknya sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis 

Mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pebisnis kuliner sebagai 

upaya dalam merancang strategi tentang keputusan pembelian yang 

dipengaruhi oleh kualitas produk, kualitas layanan, dan harga agar sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh para konsumennya. 

2. Manfaat Teoritis 

Sebagai tambahan pengetahuan dalam ilmu manajemen pemasaran 

khususnya mengenai pengaruh kualitas produk, kualitas layanan dan 

harga terhadap keputusan pembelian konsumen, serta acuan untuk 

memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian selanjutnya, karena 

masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. 


