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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kunci penting yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan

agar dapat mencapai sukses dalam pemasaran adalah berusaha menjangkau

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 stunya dengan mempelajari

perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian konsumen

tersebut. Keputusan pembelian merupakan suatu hal yang penting yang harus

diperhatikan oleh perusahaan. Keputusan pembelian merupakan salah satu

tindakan yang dilakukan konsumen untuk membeli atau tidak terhadap suatu

produk (Kotler, 2002).

Keputusan pembelian yang dilakukan oleh seorang konsumen

dilakukan atas dasar keinginan dan kebutuhannya terhadap suatu produk.

Konsumen bersedia untuk membeli dan mengorbankan uang yang dimilikinya

untuk membeli suatu produk, apabila produk sesuai dengan apa yang mereka

harapkan. Jika pemasar mampu mengidentifikasi kebutuhan konsumen dengan

baik, maka produk-produk akan laris dipasaran walaupun tingkat persaingan

cukup tinggi dan tingkat penjualan menjadi penentu dari keberhasilan suatu

perusahaan dalam memasarkan produknya.
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Persaingan bisnis usaha yang semakin ketat khususnya didunia

kuliner semakin berkembang pesat yang membuat perusahaan harus dapat

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta mampu membuat strategi

pemasaran yang tepat supaya dapat bersaing dalam memasarkan produknya

dan memenangkan persaingan pasar. Salah satu faktor yang mempengaruhi

keputusan yaitu kualitas produk yang merupakan salah satu kebutuhan penting

dalam hal kenikmatan berkuliner bagi pengunjung. Dalam memenuhi

kebutuhan konsumen perusahaan harus mengutamakan kualitas produk yang

memiliki mutu yang tinggi dengan cita rasa makanan yang dapat membuat

konsumen mengingat produk bila produk tersebut mempunyai ciri khas rasa

yang berbeda.

Kualitas yang baik yang sesuai dengan harapan, keinginan dan

kebutuhan konsumen dapat membawa dampak yang baik karena dapat

menguntungkan bagi konsumen maupun bagi perusahaan, maka perusahaan

akan mendapat nilai positif dari konsumen tersebut, dan dapat menjadi senjata

yang potensial untuk mengalahkan pesaing (Kotler & Armstrong, 2008).

Selanjutnya, jika konsumen menginformasikan pengalamannya tentang

perusahaan yang berkaitan kepada calon konsumen, maka akan berdampak

keuntungan kepada perusahaan dari segi promosi.

Perusahaan dalam mencapai kualitas produk yang diinginkan maka

diperlukan suatu standarisasi kualitas. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga

agar produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Konsumen senantiasa melakukan penilaian terhadap kinerja suatu produk, hal



3

ini dapat dilihat dari kemampuan produk menciptakan kualitas produk dengan

segala spesifikasinya sehingga dapat menarik konsumen untuk melakukan

keputusan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Berdasarkan bahasan

di atas dapat dikatakan bahwa kualitas yang diberikan suatu produk dapat

menjadi faktor dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen

terhadap produk yang ditawarkan. Sehingga, konsumen tidak akan kehilangan

kepercayaan terhadap produk yang bersangkutan.

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi keputusan

pembelian konsumen yaitu harga. 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 ditawarkan.

Sedangkan dari pihak konsumen 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.

Harga merupakan faktor penting dalam penjualan karena banyak

perusahaan bangkrut karena mematok harga tidak layak. Harga yang

ditetapkan harus sesuai dengan perekonomian konsumen, agar konsumen

dapat membeli produk tersebut. Harga yang sesuai dengan produk yang

ditawarkan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen (Tamayani,

2015). Harga yang murah menyebabkan konsumen lebih tertarik untuk

melakukan keputusan pembelian. Persaingan harga atau tarif yang terjadi
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antara perusahaan saat ini sangat ketat, tetapi perusahaan harus tetap bijak

dalam menentukan tarif yang ditawarkan.

Dalam menetapkan sebuah harga tidaklah mudah, dengan harga yang

mahal hanya dapat meningkatkan pendapatan jangka pendek, namun tidak

terjangkau oleh konsumen. Selain itu, dengan harga yang mahal akan

memancing pesaing untuk masuk ke pasar perusahaan tersebut dengan

permainan harga yang relatif lebih rendah. Sedangkan bila harga terlampaui

murah, maka pangsa pasar dapat melonjak. Akan tetapi laba bersih yang

didapat jadi amat kecil bahkan akan mengurangi kekuatan perusahaan untuk

mengekspansi pasar yang lebih luas, jadi harga merupakan salah satu bauran

pemasaran yang membutuhkan pertimbangan yang lebih cermat dan strategi

puncak untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan.

Bisnis kuliner menjadi sektor yang cukup menjanjikan untuk digeluti.

Pangsa pasar yang luas membuat potensi balik modal usaha ini relatif cepat.

Namun, agar memiliki diferensiasi, pengusaha kuliner harus memiliki inovasi

produk agar bisa bertahan ditengah persaingan usaha. Inilah yang dijalankan

oleh Genny Kober, pemilik usaha Kober Mie Setan asal Malang, Jawa Timur.

Berawal dari tahun 2011, Genny owner Mie Setan membuat Kober

(Kelompok Bermain) yang terdiri dari beberapa komunitas adventure, sepeda

downhill, fixie, dimana pemilik Kober Mie Setan memberikan layanan dengan

konsep tempat yang nyaman untuk berkumpul kemudian membuat tempat

tongkrongan yang ada bengkelnya, fasilitas lainnya tapi ada tempat makannya.

Berdasarkan hasil diskusi maka dibuatlah tempat makan berkonsep resto,
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dengan menu utamanya mie dengan level kepedasan yang bisa dipilih. Menu

ditempat ini pun dibuat unik, dengan menggunakan nama-nama setan beserta

bala tentaranya, seperti mie iblis, mie setan, es pocong, es genderuwo, es

tuyul,  dan es kuntilanak.

Agar usahanya cepat berkembang, Genny Kober menawarkan

kemitraan di tahun 2012. Saat ini, Kober Mie Setan memiliki lima gerai mitra

yang tersebar di Malang, Gresik, Surabaya, Bali dan berencana akan

menambah tiga outlet. Genny mengungkapkan, bahwa bisnis yang digelutinya

ini bisa kembali modal dalam tiga bulan, sehingga lumrah banyak yang

berminat untuk menjadi mitranya. Paket investasi yang ditawarkan mula Rp

700 juta hingga Rp 1,3 miliar, biaya investasi tergantung luas tempat usaha.

Genny mengungkapkan rata-rata omzet yang didapat tiap gerai mencapai Rp

350 juta per bulan jumlah penjualan 1.500 porsi per hari

(peluangusaha.kontan.co.id/pedas-nian-potensi-laba-usaha-mi-setan/diakses

02 April 2016).

Konsep yang ditawarkan oleh rumah makan Kober Mie setan adalah

semi-Urban Restaurant. Tempat ini berbangga dengan gayanya sendiri, tidak

memasang nama ‘warungnya’ di setiap outletnya di manapun. Dalam

menjalankan aktivitas usahanya Kober Mie Setan sangat memperhatikan

kualitas serta harganya. Pemilihan nama yang cukup unik dan kreatif, serta

harga yang relatif murah dan sama pada setiap level yaitu Rp.9.000,- sehingga

konsumen tergoda untuk membeli level tinggi, Dari segi cita rasa memang

Mie ini mie ‘bermerek’ paling enak yang saya rasakan, sehingga wajarlah



6

banyak orang siap mengantri berlama-lama untuk menikmatinya. Hebatnya

Mie ini tanpa kandungan micin (vetsin/MSG).

Berdasarkan fenomena yang terjadi diketahui bahwa sejak pertama

berdiri hingga sekarang Kober Mie Setan tetap mempertahankan kualitas

makanannya, didukung dengan harga yang terjangkau di setiap kalangan

sehingga membuat Kober Mie Setan menjadi bukan hanya banyak diminati

oleh mahasiswa namun juga banyak diminati oleh masyarakat. Kober Mie

Setan muncul dengan memberikan cita rasa dan perbedaan keunikan lainnya,

sehingga sampai sekarang nama Kober masih tetap menonjol meskipun

banyak pesaing makanan yang sama seperti Mie Jogging dan juga Mie Setan.

Hal yang cukup menarik pada objek ini adalah tingginya aktifitas pembelian

yang terus bertambah pada Kober Mie Setan cabang Soekarno Hatta, Malang.

Dimana para pelanggan tiap harinya rela mengantre panjang untuk membeli

makanan pedas ini.

Berdasarkan pemaparan tersebut bahwa kualitas produk dan harga

merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan apakah terdapat

pengaruh terhadap konsumen dalam melakuan keputusan pembelian. Variabel

tersebut digunakan karena menjadi faktor pendorong yang mempengaruhi

keputusan pembelian Kober Mie Setan. Masalah yang menarik yang telah di

jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

“Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian

Konsumen Kober Mie Setan”.
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B. Perumusan Masalah

Selanjutnya dengan mendasarkan pada latar belakang masalah tersebut

pertanyaan penelitian yang hendak dibahas adalah:

1. Bagaimana tanggapan konsumen tentang kualitas produk dan harga pada

Kober Mie Setan ?

2. Apakah kualitas produk dan harga berpengaruh secara parsial terhadap

keputusan pembelian konsumen Kober Mie Setan?

3. Apakah kualitas produk dan harga berpengaruh secara simultan terhadap

keputusan pembelian ?

4. Diantara variabel kualitas produk dan harga, manakah yang  berkonstribusi

terbesar terhadap keputusan pembelian Kober Mie Setan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitan ini adalah:

a. Untuk mendeskripsikan tanggapan konsumen tentang kualitas produk

dan harga pada Kober Mie Setan.

b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga secara parsial

terhadap keputusan pembelian di Kober Mie Setan.

c. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga secara

Simultan  terhadap keputusan pembelian di Kober Mie Setan.

d. Untuk mengetahui variabel yang memiliki konstribusi terbesar

terhadap keputusan pembelian Kober Mie Setan.
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2. Manfaat Penelitian

a. Bagi manajer pemasaran perusahaan

Dapat memberikan informasi kepada manajer pemasaran

perusahaan yang selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun

kebijakan dan pengambilan  keputusan pemasaran yang berkaitan

dengan keputusan pembelian kualitas produk dan harga.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya

untuk dijadikan sumber referensi penelitian.


