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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi, dunia perdagangan dewasa ini terjadi persaingan 

didalam memasarkan produk atau jasa. Kegiatan pemasaran memiliki peran yang 

sangat penting dalam dunia usaha, mengingat orientasinya terhadap masyarakat 

(konsumen). Keadaan dunia usaha berubah dinamis seiring dengan perubahan 

selera konsumen dan perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. 

Kebutuhan konsumen yang terus meningkat, menjadi peluang bisnis. Hal tersebut 

menjadi dasar pemikiran para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan, 

keinginan, dan harapan konsumen sehingga tidak berpaling ke pesaing meski 

terjadi perubahan. 

Dalam persaingan yang tajam seperti ini, keberhasilan perusahaan banyak 

ditentukan oleh ketepatan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan 

mengidentifikasi kegiatan-kegiatan individu dalam usahanya mendapatkan dan 

menggunakan barang ataupun jasa yang termasuk didalamnya proses keputusan 

pembelian. Banyak perusahaan yang berusaha memenangkan persaingan dengan 

cara memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan berusaha menerapkan strategi 

pemasaran yang tepat dalam rangka menguasai pasar. Salah satu tujuan 

perusahaan adalah untuk mempertahankan eksistensi kinerjanya untuk mencapai 

suatu tingkat pertumbuhan tertentu. Perusahaan tersebut akan berusaha menguasai 

pangsa pasar dengan berbagai strategi pemasaran dan juga pelayanannya dengan 
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tujuan akhir mendapatkan laba maksimal dengan tingkat efisiensi kinerja secara 

optimal. Dengan kata lain, pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya mempertahankan kelangsungan hidup 

dalam persaingan usaha yang semakin ketat dan untuk mengembangkan usahanya. 

Kotler (1999:255-257) menyimpulkan “para pemasar harus melihat lebih 

jauh bermacam-macam faktor yang mempengaruhi para pembeli dan 

mengembangkan pemahaman mengenai cara konsumen melakukan keputusan 

pembelian. Secara khusus, pemasaran harus mengidentifikasi orang yang 

membuat keputusan pembelian, dan langkah-langkah dalam proses pembelian. 

Pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, perilaku setelah pembelian adalah tahap konsumen memutuskan 

pembelian”. 

Dalam perkembangan selanjutnya, maka konsumen menjadi faktor kunci 

penentu atas keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan di dalam memasarkan 

produknya. Perusahaan harus mampu mengenali secara dini apa yang menjadi 

kebutuhan dan harapan konsumen saat ini maupun masa yang akan datang. 

Disinilah dibutuhkan seorang manajer pemasaran yang mempunyai pengetahuan 

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. 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan 

pembelian barang dan jasa. Mempelajari dan menganalisa perilaku konsumen 

dalam keputusan pembelian adalah hal yang penting, sebab dengan pengetahuan 
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dasar yang baik mengenai perilaku konsumen akan dapat memberikan masukan 

yang berarti bagi perencanaan strategi pemasaran  

Strategi pemasaran terdiri dari unsur-unsur pemasaran yang terpadu (4P, 

yaitu product, price, promotion, place) yang selalu berkembang sejalan dengan 

gerak perusahaan dan perubahan-perubahan lingkungan pemasaran serta 

perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen mempunyai implikasi sangat 

luas terhadap perumusan strategi pemasaran. Hal ini disebabkan karena strategi 

pemasaran menyangkut dua kegiatan pokok yang diantaranya adalah pemilihan 

pasar-pasar yang akan dijadikan sasaran pemasaran, serta merumuskan dan 

menyusun suatu kombinasi yang tepat dari marketing mix agar kebutuhan 

konsumen dapat dipenuhi secara memuaskan. 

Persaingan bisnis restoran dan rumah makan yang semakin ketat menjadi 

tantangan maupun ancaman bagi pelaku usaha tersebut. Agar dapat memenangkan 

persaingan, mempertahankan pasar yang dimiliki dan merebut pasar yang sudah 

ada, perusahaan dituntut untuk mempunyai kemampuan mengadaptasi strategi 

usahanya dan lingkungan yang terus–menerus berubah dan berkembang. Setiap 

pelaku bisnis dituntut untuk mempunyai kepekaan terhadap setiap perubahan yang 

terjadi, serta mampu memenuhi dan menanggapi setiap tuntutan pelanggan yang 

terus berubah. Banyak perusahaan harus menempatkan orientasi kepada kepuasan 

konsumen sebagai tujuan utama (Soekresno, 2000:15). 

Persaingan restoran menu ayam dan daging ini tidak hanya antar pengusaha 

local saja, tetapi juga dari perusahaan asing dan tingkat persaingannya sangat 

ketat. Dalam persaingan restoran yang semakin ketat ini pula, kadangkala merek 
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mempengaruhi keputusan pembelian, di samping atribut produk itu sendiri, harga 

dan lokasi (outlet) restoran tersebut. 

Saat ini banyak dijumpai restoran cepat saji baik dari restoran asing maupun 

lokal. Salah satu restoran cepat saji local yang berkembang di Indonesia adalah 

Popeye Fried Chicken. Popeye Fried Chicken merupakan bagian global bisnis 

dalam kategori makanan cepat saji dengan menggunakan menu andalan daging 

ayam goreng. Selain menawarkan produk ayam goreng, Popeye Fried Chicken  

juga memenuhi selera konsumen dengan menu pilihan lain seperti nasi, kentang 

goreng, dan chicken strip. 

Selain Popeye Fried Chicken sebagai restoran cepat saji, terdapat juga 

pesaing sejenis yaitu KFC, Mc Donald’s, Texas Chicken, A&W, dan yang 

lainnya. Pesaing sejejnis tersebut merupakan pesaing terdekat dari Popeye Fried 

Chicken yang menawarkan produk unggulan yang sama yaitu ayam goreng dan 

perusahaan pesaing tersebut juga sudah dikenal oleh masyarakat luas. 

Popeye Fried Chicken dapat mempertahankan pangsa pasarnya, maka dari 

itu Popeye Fried Chicken harus mengetahui kebutuhan dan keinginan para 

konsumennya, dan mengembangkan suatu pemahaman mengenai bagaimana 

sebenarnya para konsumen membuat keputusan pembelian mereka.  Menurut 

Setiadi (2003 : 415) pengambilan keputusan konsumen adalah proses 

penginteraksian yang mengkombinasi pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau 

lebih perilaku alternative, dan memilih satu diantaranya. 

Mengingat persaingan usaha makanan terus meningkat, maka pihak 

perusahaan harus meningkatkan kinerja usahanya untuk membangun hubungan 
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jangka panjang dengan konsumen atau calon konsumen lainnya agar dapat sukses 

dalam memasarakan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan 

harga secara tepat. Tjiptono (2002:151) menyimpulkan “harga merupakan satu-

satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan 

bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya produk, distribusi dan promosi 

menyebabkan timbulnya biaya pengeluaran”. Harga adalah jumlah uang 

(ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya (Swastha, 2000:147 ). 

Kotler dan Armstrong (2004:660) menyatakan bahwa “promosi penjualan 

adalah insentif-insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan 

produk atau jasa”. “Strategi promosi menggabungkan periklanan, penjualan 

perorangan, promosi penjualan dan publisitas menjadi suatu program terpadu 

untuk berkomunikasi dengan pembeli dan orang lain yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi proses keputusan pembelian” (Swastha dan Irawan, 2001:217). 

Menurut George Slauss (2005:21) mengenai lokasi bagi sebuah usaha 

pertokoan merupakan suatu masalah yang sangat penting karena pemilihan lokasi 

yang strategis dapat menimbulkan minat beli konsumen dan keberhasilan dalam 

menentukan lokasi akan memberikan kontra prestasi terhadap perusahaan yaitu 

naiknya tingkat penjualan dan laba konsumen dalam membeli barang tidak 

semata-mata hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang 

wajar dan kualitas yang baik sesuai dengan yang diharapkan tetapi juga cenderung 

melihat beberapa aspek pendukung seperti lokasi toko, kelengkapan jenis produk, 
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bahkan ada yang mengarahkan pada pembelian untuk mendapatkan diskon 

penjualan atau penjualan yang berhadiah. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul. “PENGARUH HARGA, PROMOSI, DAN LOKASI  

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA POPEYE FRIED 

CHICKEN  (cabang UMS)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalah 

penelitian sebagai berikut :  

1. Apakah ada pengaruh harga produk terhadap proses keputusan pembelian ? 

2. Apakah ada pengaruh promosi terhadap proses keputusan pembelian ? 

3. Apakah ada pengaruh lokasi terhadap proses keputusan pembelian ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh harga terhadap proses keputusan 

pembelian. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh promosi terhadap proses keputusan 

pembelian. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh lokasi terhadap proses keputusan 

pembelian. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi Penulis 

Sebagai sarana penerapan langsung dari teori-teori yang telah didapat 

selama dibangku kuliah, khususnya teori-teori yang berhubungan dengan 

manajemen pemasaran dan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar 

sarjana ekonomi pada fakultas ekonomi jurusan manajemen Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam hal pengambilan kebijakan perusahaan khususnya dibidang pemasaran 

di masa yang akan datang. 

3. Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, bahan 

acuan serta informasi untuk mengembangkan penelitian yang serupa serta 

sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan. 

 

E. Sitematika Penilisan Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II : STUDI PUSTAKA 

Berisi landasan teori yang mendukung dan terkait langsung dengan 

penelitian yang akan dilakukan dari buku, jurnal penelitian, dan sumber 

literatur lain, studi terhadap penelitian terdahulu, pengembangan 

hipotesis, dan kerangka pemikiran. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang uraian jenis penelitian, data dan sumber data, populasi dan 

sampel (penentuan ukuran dan metode pengambilan sampel), definisi 

operasional dan pengukuran variable penelitian, instrument penelitian, 

dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi variabel 

penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data dan 

analisis yang dilakukan, keterbatasan penelitian, serta rekomendasi yang 

diberikan untuk perbaikan. 

 

 

 

 

 




