
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kegiatan-kegiatan usaha dewasa ini bergerak dengan pesat. 

Salah satu dampak dari pesatnya dunia usaha saat ini adalah pelaku usaha saling 

bersaing untuk mendapatkan pasar. Fenomena persaingan yang ada telah 

membuat para pengusaha menyadari suatu kebutuhan untuk mengeksploitasi 

sepenuhnya aset-aset mereka demi memaksimalkan kinerja perusahaan dan 

mengembangkan keuntungan kompetitif. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

pemasaran sebagai pola pikir yang menyadari bahwa suatu perusahaan tidak dapat 

bertahan tanpa adanya transaksi pembelian. Suatu barang atau jasa yang 

diproduksi perusahaan kepada konsumen dapat bertahan dan bersaing dengan 

perusahaan lain, ketika perusahaan tersebut dapat memasarkan barang atau jasa 

tersebut dan konsumen dapat memutuskan untuk membeli barang atau jasanya. 

Setiap pelaku usaha ditiap kategori bisnis dituntut untuk memiliki 

kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi dan menempatkan orientasi 

kepada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama (Kotler, 2005: 88). Tidak 

terkecuali usaha dalam penyajian makanan dan minuman (food service) yang 

dimulai dari skala kecil seperti warung-warung dan kafe tenda; bisnis makanan 

berskala menengah seperti depot, rumah makan dan kafe; sampai dengan bisnis 

makanan yang berskala besar seperti restoran-restoran di hotel berbintang. Syarat 

yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha agar dapat mencapai keunggulan 
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bersaing adalah setiap pelaku usaha harus berupaya menciptakan dan 

mempertahankan barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Para pengusaha 

harus mampu mengenali secara dini apa yang menjadi kebutuhan dan harapan 

konsumen saat ini maupun masa yang akan datang. Seorang pengusaha harus 

mampu mempunyai pengetahuan yang seksama tentang perilaku konsumen agar 

dapat memberikan definisi pasar yang baik untuk mengikuti perubahan yang 

terus-menerus ini, serta untuk merancang bauran pemasaran yang tepat. Perilaku 

konsumen berperan penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual 

mengambil keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Keller Kevin Lane (2008: 

235) para konsumen melewati lima tahap proses pengambilan keputusan yaitu: 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Proses pembelian dimulai ketika 

pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan 

oleh rangsangan internal atau eksternal. Aspek yang perlu diperhatikan dalam 

produk adalah kualitas produk. Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa 

produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual yang tidak dimiliki 

oleh produk pesaing (Nela, 2012), sehingga definisi ini dapat dikatakan bahwa 

seorang penjual telah memberikan kualitas bila penjual telah memenuhi atau 

melebihi harapan konsumen. Oleh karena itu perusahaan berusaha memfokuskan 

pada kualitas produk dan membandingkannya dengan produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan pesaing. 

Aspek yang perlu diperhatikan selain kualitas produk adalah kualitas 

layanan. Menurut Wyckof (dalam Tjiptono, 2007: 260) Kualitas pelayanan adalah 
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tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut akan memenuhi keinginan pelanggan. Layanan yang berkualitas adalah 

persepsi konsumen merasa puas saat terjadinya prosestransaksi. Kedua aspek 

diatas, kualitas produk, dan kualitas layanan, erat hubungannya dengan harga jual 

barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Menurut Kotler (1994: 78), 

harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan pada sebuah produk atau jasa 

atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan dengan manfaat dari memiliki atau 

menggunakan produk jasa yang dipertukarkan itu. Bagi konsumen harga 

merupakan faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan untuk 

membeli suatu produk atau tidak. Konsumen memutuskan membeli suatu produk 

jika manfaat yang dirasakan lebih besar atau sama dengan yang telah dikeluarkan 

untuk mendapatkannya. Jika konsumen merasakan manfaat produk lebih kecil 

dari uang yang dikeluarkan maka konsumen akan beranggapan bahwa produk 

tersebut mahal dan konsumen akan berpikir dua kali untuk melakukan pembelian 

ulang.  

Ide usaha yang tidak pernah surut pembeli adalah usaha makanan/kuliner. 

Salah satu kunci sukses dalam usaha atau bisnis kuliner adalah inovatif dan 

kreatif. Banyak pelaku usaha kuliner yang telah membuktikannya. Ada yang 

merasakan madu usaha cukup lama, ada pula yang menikmati senyum bisnisnya 

hanya sebentar. Namun, dengan tetap memelihara kreativitas dan inovatif kuliner, 

usaha kuliner bisa dipertahankan (Majalah Ide bisnis/Edisi 33/Februari 2012). 

Salah satu usaha kuliner yang kreatif dan inovatif di Jawa Tengah, terdapat 

sebuah kedai kuliner di Solo Jawa Tengah yang didirikan pada Januari tahun 2013 
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yakni Kalimilk TKP 3. Kedai Susu beraneka rasa yang beralamatkan di Jl. Dr. 

Radjiman No. 353 Laweyan, Surakarta ini menawarkan produk susu sapi yang 

dikreasikan dengan berbagai macam rasa. Selain itu peneliti mengamati bahwa 

perilaku konsumen terhadap produk yang inovatif ini di mana konsumen 

merelakan berjam-jam antri untuk menikmati sensasi produk yang ditawarkan. 

Tidak sedikit para konsumen membeli susu dengan berkelompok, ada yang 

dengan saudara, keluarga, teman kuliah, dan teman kantor. Varian rasa menu yang 

ditawarkan tersebut menjadikan kecenderungan konsumen bersedia datang 

kembali. 

Kalimilk telah mampu menciptakan keunggulan bersaing atas produk, 

pelayanan dan harga dalam upaya menarik perhatian pasar dan menghadapi 

persaingan dalam bisnis kuliner. Dalam upaya mendatangkan pelanggan dan 

mempertahankan pelanggan, yaitu menumbuhkan minat beli dan akhirnya 

melakukan keputusan membeli tidak mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi 

hal itu. Baik dari faktor internal yaitu dari dalam diri konsumen ataupun pengaruh 

eksternal yaitu rangsangan luar yang dilakukan oleh pelaku usaha (perusahaan), di 

mana dalam hal ini perusahaan atau pelaku usaha harus mampu mengidentifikasi 

perilaku konsumen dalam hubungannya melakukan suatu keputusan pembelian. 

Menurut (a) Sandhy Nor Pramono et. al., (2011) “Analisis Pengaruh 

Harga, Kualitas produk, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Air Mineral 

Aqua (Studi kasus di kelurahan Gajahmungkur Semarang)”. Hasilnya harga, 

kualitas produk, dan promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

(b) Herry Widagdo, (2011) “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan dan promosi 
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terhadap Keputusan Konsumen Membeli Komputer pada PT. XYZ Palembang”. 

Hasilnya kualitas layanan dan promosi berpengaruh positif terhadap keputusan 

konsumen membeli Komputer pada PT. XYZ Palembang. (c) Nela Evelina et. al., 

(2012) Pengaruh citra merek, kualitas produk, harga, dan promosi terhadap 

keputusan pembelian kartu perdana Telkomflexi (Studi kasus pada konsumen 

Telkom Flexi di Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus)”. Hasilnya  kualitas 

produk, harga, dan promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 5 

Dari uraian di atas, penelitian ini mengamati pelanggan Kalimilk TKP 3 bukan 

dari promosi yang ada. Namun lebih kepada pengaruh kualitas produk itu sendiri 

menurut persepsi pelanggan, kualitas layanan yang diberikan oleh produsen dan 

dirasakan langsung oleh konsumen, harga produk yang ditawarkan sesuai dengan 

kualitas yang diberikan.  

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian pada 

beberapa konsumen Kalimilk TKP 3. Dengan melihat latar belakang tersebut 

maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: "Analisis 

Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Pada Konsumen Kalimilk TKP 3 Kota Surakarta”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat ditarik suatu perumusan masalah yaitu : 

a. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Kalimilk TKP 3? 
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b. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Kalimilk TKP 3? 

c. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian Kalimillk TKP           

3? 

C.  Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan, maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di area Kalimilk TKP 3. 

2. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang bergerak dalam bidang 

kuliner. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

Kalimilk TKP 3. 

b. Untuk menguji pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian 

Kalimilk TKP 3. 

c. Untuk menguji pengaruh harga terhadap keputusan pembelian Kalimilk 

TKP 3. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 
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Untuk membantu dalam memberikan informasi bagi perusahaan 

mengenai pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan harga 

terhadap keputusan pembelian untuk di masa yang akan datang. 

2. Bagi Penulis 

Dapat digunakan untuk menerapkan teori yang telah diperoleh 

penulis di bangku kuliah dan mencoba untuk menerapkan ilmu yang 

pernah penulis terima serta untuk tambahan informasi dan 

memperluas pengetahuan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai tambahan pengetahuan, wawasan, dan referensi bagi yang 

ingin mengembangkan penelitian ini dan sebagai sumbangan 

pemikiran dalam menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan kepada masyarakat. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh 

dalam penelitian ini, maka penulis membaginya kedalam lima bab berikut : 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini membahas mengenai literatur landasan-landasan teori yang 

berisi pengertian dan teori yang berkaitan dengan manajemen sumber 

daya manusia, keputusan pembelian, kualitas produk, kualitas layanan 

dan harga, yang diharapkan mampu mendukung pokok-pokok 

permasalahan yang diteliti, membahas mengenai penelitian terdahulu, 

pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran. 

Bab III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri atas: jenis 

penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi variabel dan pengukuran variabel, dan 

metode analisis data. 

Bab IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas hasil pelaksanaan penelitian, pengujian kualitas 

data, analisis data, hasil analisis data dan pembahasannya. Dalam bab 

ini juga dijelaskan dan dibandingkan pula hasil yang diperoleh dari 

penelitian sebelumnya. 

Bab V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-

saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 




