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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

            Suatu hal yang penting diperhatikan dimana konsumen akan memilih suatu 

produk atau jasa yang didasari adanya kesadaran untuk memenuhi kebutuhan atau 

keinginan merupakan keputusan pembelian. Munculnya berbagai pilihan   produk 

atau jasa membuat konsumen menjadi lebih teliti saat akan melakukan keputusan 

pembelian. Keputusan pembelian yang tejadi dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya penjualan suatu produk atau jasa. Apabila semakin tinggi volume 

penjualan suatu produk atau jasa maka pelaku bisnis akan mendapatkan 

keuntungan.  

Menurut Olson, P. J.C (2013) keputusan pembelian merupakan suatu 

keputusan mencakup suatu pilihan diantara dua atau lebih perilaku alternatif.  

Keputusan pembelian dapat terjadi apabila produk atau jasa sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembelian suatu produk atau 

jasa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aminudin (2015), keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kualitas produk 

dan promosi penjualan.  

Kualitas produk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan keputusan pembelian. Pada bisnis kuliner, produk 

yang digunakan harus memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan harapan 
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konsumen (Harti dan Ratnasari, 2017). Kualitas produk yang baik akan 

membuat bisnis mampu bertahan dan bersaing dengan pesaing lainnya. Pada 

penelitian Santoso dan Kurniasari (2013), menjelaskan bahwa konsumen akan 

melakukan keputusan pembelian apabila produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

pelaku bisnis sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen dan sesuai dengan kualitas 

yang diharapkan.  

            Menurut Harti dan Ratnasari (2017), kualitas produk yang diharapkan oleh 

konsumen adalah memiliki cita rasa dan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen.  Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen sangat peduli dengan 

produk yang akan mereka beli nantinya. Kualitas produk juga merupakan salah 

satu faktor penentu konsumen merasa merasa yakin setelah melakukan pembelian 

dan pemakaian terhadap suatu produk (Fadilah, 2017). Faktor lain yang tidak kalah 

penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian adalah promosi penjualan 

(Bairizki 2017). 

Di setiap perusahan yang bergerak di bidang perdagangan dan penjualan 

produk dan jasa, promosi penjualan merupakan sesuatu yang tidak bisa 

ditinggalkan. promosi penjualan sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara dan 

media, baik yang menggunakan anggaran biaya besar maupun yang kecil. Semua 

usaha penjualan pasti mempunyai tujuan untuk menghasilkan omset penjualan 

besar dan menguntungkan, namun tanpa didukung promosi penjualan yang baik 

omset penjualan optimal belum tentu bisa diraih. Maka dari itu promosi penjualan 

sangat penting dilakukan oleh perusahaan.  
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Untuk mencapai tujuan berupa omset penjualan yang optimal dan 

menguntungkan, promosi penjualan yang benar dan tepat harus dilakukan. Dengan 

perusahaan melakukan promosi penjualan, orang yang sebelumnya tidak tertarik 

untuk membeli suatu produk akan menjadi tertarik dan mencoba produk sehingga 

konsumen melakukan pembelian (Masharyono, dkk 2016). Adanya persaingan 

dalam dunia bisnis maka timbullah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam 

keputusan pembelian seperti kualitas produk serta promosi penjualan yang harus 

diperhatikan. 

Saat ini banyak sekali usaha bisnis yang sedang berkembang dengan pesat. 

Perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti demografi, tingkat 

ekonomi serta gaya hidup modern masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari 

maraknya bisnis kuliner dengan berbagai konsep inovasi, seperti konsep restoran, 

konsep cafe, fast food, dan lain-lain. Beberapa hal tersebut merupakan inovasi 

yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat saat ini. Diantaranya untuk tempat 

bersantai, berkumpul dengan keluarga, dan lain-lain 

Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang mempunyai 

prospek yang baik di bisnis Restoran, bisnis ini sangat menjanjikan karena 

kehadiran puluhan ribu mahasiswa ditambah lagi dengan kedatangan maba 

(mahasiswa baru) dan para wisatawan dari berbagai daerah yang datang di Kota 

Malang. Keadaan ini memang menjadi ‘tambang emas’ untuk pengusaha dibidang 

kuliner. Jadi tidak heran apabila banyak restoran yang muncul dan ingin menjadi 

pemimpin pasar. Karena tingkat persaingan yang semakin meningkat, sehingga 
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menuntut pemilik untuk terus menerus melakukan promosi penjualan dan 

meningkatkan kualitas produknya agar dapat dikenal dan dipercaya oleh 

konsumen.  

  Berikut ini adalah sumber data restoran siap saji yang ada di Kota Malang : 

Tabel 1.1 Daftar 10 Restoran Siap Saji di Kota Malang 

No Nama Kuliner Alamat 

 

1 7 Chicken  Komplek Ruko Grand Soekarno 

Hatta Kavling 30-32  Kota Malang  

2 McDonald’s Watugong Jl. MT. Haryono No. 115, 

Dinoyo, 

Kota Malang 
3 CFC Dinoyo Jl. MT. Haryono No. 195-197, 

Dinoyo, Kota Malang 

4 Hoka Hoka Bento MOG Ground Floor unit G-10, Jl. Kawi 

No. 24 Kota Malang 

5 Wendy’s 

 

Jl. Dieng, Sukun,  Kota Malang 

6 Dandee’s Resto  Gajah Mada Plaza, Jl. Agus Salim 

No. 18, Klojen, Malang 

7 Prada Fried Chicken  Jl. Bunga Cengkeh, Lowokwaru, 

Kota Malang 

8 Jungle Fastfood Jl. Oro-oro Ombo No. 9, Kota Batu 

9 C’Bezt Fried Chicken Jl. WR. Sepratman, Klojen, Kota 

Malang 

10 Ken Chicken Jl. Raya Sulfat Ruko BMW B-2, 

Blimbing, Kota Malang 

         Sumber : https://ngalam.co 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terdapat 10 restoran siap saji yang ada di kota 

Malang dengan keunggulan masing-masing. Banyak dari pelaku bisnis yang 

berlomba-lomba membuat bisnis kulinernya untuk berkembang. Dengan 

bermacam-macam inovasi yang mereka berikan membuat konsumen menjadi 

tertarik dan melakukan keputusan pembelian. Membuat konsumen tertarik 

merupakan salah satu tujuan awal dan selanjutnya pasti bertujuan untuk 
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mendorong hasrat konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Salah 

satunya adalah restoran 7 Chicken.   

Restoran 7 Chicken merupakan merupakan restoran makanan cepat saji 

yang mengusung konsep industrial dinamis yang memiliki konsep 3 in 1 

(https://awards.radarmalang.id). 7 Chicken dikatakan termasuk restoran yang baru 

karena berdiri semenjak tanggal 14 Mei 2018 hingga sekarang. Meskipun banyak 

pesaing dan termasuk restoran baru 7 Chicken ini memiliki tempat tersendiri dihati 

para konsumen. Didukung oleh hasil pra-research yang dilakukan oleh peneliti 

pada tanggal 16 Maret 2019, sebanyak 13 dari 30 responden menyatakan bahwa 

restoran 7 Chicken memiliki kualitas produk  yang baik kemudian 17 dari 30 

responden menyatakan bahwa promosi penjualan yang ditawarkan oleh restoran 7 

Chicken menarik. 

 Tingkah laku dan sikap konsumen sangat penting diperhatikan untuk 

mengembangkan kelanjutan bisnis kuliner. Karena apabila konsumen merasa 

tertarik maka konsumen akan percaya dengan apa yang diberikan oleh restoran dan 

melakukan keputusan pembelian. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan 

pada konsumen restoran 7 Chicken yang berasal dari berbagai fenomena. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diberi judul: 

“Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada Restoran 7 Chicken”. 

 

 

https://awards.radarmalang.id/
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B. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka pokok   

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apakah kualitas produk berpengaruh  terhadap keputusan pembelian pada 7 

Chicken ? 

2) Apakah promosi penjualan berpengaruh  terhadap keputusan pembelian pada 7 

Chicken ? 

3) Diantara kualitas produk dan promosi penjualan, variabel  mana yang 

berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

             Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan ruang lingkup permasalahan 

yang  diangkat, yaitu: 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk dan terhadap 

keputusan pembelian pada 7 Chicken. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi penjualan terhadap 

keputusan pembelian pada 7 Chicken. 

3) Untuk mengetahui dan menganalisis variabel mana yang berpengaruh secara 

dominan terhadap keputusan pembelian pada 7 Chicken. 

2. Manfaat Penelitian 

          Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan 

bisa memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan  strategi 

pertimbangan  bagi 7 Chicken dalam pengambilan keputusan untuk periode 

selanjutnya dalam hal manajemen perilaku konsumen. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pembelajaran 

bagi akademis untuk penelitian selanjutnya sebagai referensi study ilmiah. 

 


