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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di zaman modern seperti saat ini perkembangan bisnis sangat pesat 

terutama terjadi di dalam negeri. Dari sekian banyak bisnis, bisnis makanan 

atau kuliner merupakan bisnis yang dapat berkembang pesat serta memiliki 

peluang yang cukup besar dan sangatlah menjanjikan, dikarenakan setiap 

manusia pasti membutuhkan makanan. Rumah makan adalah suatu tempat 

atau bangunan yang diorganisir secara komersial yang memberikan sebuah 

pelayanan yang baik kepada tamunya yang datang, baik berupa makanan dan 

minuman. Bisnis rumah makan rata-rata merupakan sebuah bisnis keluarga 

yang sifatnya turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Sehingga, 

sebuah rumah makan tersebut akan tetap berdiri dan ada walaupun sang 

pendirinya sudah tidak ada. 

Makanan dikategorikan sebagai kebutuhan primer seseorang, tidak 

heran apabila makanan merupakan faktor penting agar manusia dapat terus 

bertahan hidup. Setiap individu memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri dan 

cara pemuasan kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

Kebanyakan orang dalam memilih pemuas kebutuhannya lebih suka 

dilakukan dengan dilayani dan tidak perlu harus repot-repot. Orang tersebut 

biasanya akan lebih memilih pergi kesebuah rumah makan untuk memuaskan 
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kebutuhannya, tentunya orang tersebut harus membayar sejumlah uang 

sebagai ganti dari pelayanan yang telah diberikan kepadanya. 

Bisnis rumah makan mengharuskan sang pemilik memiliki pengetahuan 

luas dan strategi yang jitu agar dapat meningkatkan penjualan serta usaha 

yang dijalankannya dapat bertahan dan berkembang. Ada berbagai macam 

strategi yang dapat digunakan untuk menarik konsumen agar memutuskan 

untuk membeli produk yang telah ditawarkan oleh produsen. Bagi seorang 

produsen diharapkan juga dapat mengerti tentang berbagai macam faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Perilaku konsumen adalah sebuah proses dimana seseorang atau 

organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan 

membuang barang atau jasa yang telah digunakandalam memenuhi 

kebutuhannya. Perilaku konsumen dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap 

sebelum pembelian, tahap pembelian, dan tahap setelah pembelian. Pada 

tahap sebelum pembelian seorang konsumen akan melakukan kegiatan 

pencarian informasi yang berhubungan dengan barang dan jasa yang akan 

dikonsumsi. Setelah itu pada tahap pembelian, konsumen akan memutuskan 

pembelian produk yang diinginkan, dan terakhir pada tahap setelah pembelian 

konsumen melakukan tindakan seperti mengkonsumsi, mengevaluasi, dan 

membuang produk tersebut (Kotler dan Amstrong, 2008:198). 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian. Menurut Hatagalung dan Aisha (2008:98), 

faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan 
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pembelian adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor 

psikologis. Biasanya dari berbagai faktor yang ada, faktor budaya  dan faktor 

psikologis merupakan faktor dominan yang paling berpengaruh besar dalam 

proses penggambilan keputusan pembelian. 

Usaha rumah makan masakan padang adalah salah satu usaha dalam 

bidang kuliner dengan menyajikan berbagai menu khas dari daerah Padang, 

Sumatra barat. Sekarang hampir di setiap daerah di Indonesia banyak sekali 

kita jumpai rumah makan masakan padang, dari yang tempatnya berukuran 

kecil sampai dengan yang mewah dan megah. Pertumbuhan rumah makan 

masakan padang di Indonesia sudah seperti jamur, jumlahnya yang banyak.  

Perkembangannya yang bisa dibilang lebih cepat daripada yang lainnya, 

biasanya satu rumah makan bisa memiliki lebih dari dua cabang yang 

lokasinya tentunya berbeda. Peminat dari masakan padang ini sangat banyak, 

dapat dikatakan mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa 

sekalipun mengaku menyukainya. Cita rasa masakan yang enak dan 

menggugah selera sesuai dengan lidah dari orang indonesia, serta harga yang 

ditawarkanpun terjangkau sesuai kantong masyarakat kebanyakan. 

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengetahui dan meneliti 

lebih lanjut tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen 

mulai dari faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis 

dalam keputusan pembelian makanan rumah makan masakan padang di 

daerah Boyolali. Boyolali adalah sebuah kabupaten yang terleak di Provinsi 

Jawa Tengah. Lidah dari orang Boyolali itu sendiri rata-rata menyukai 
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masakan yang memiliki cita rasa manis, sedangkan masakan padang terkenal 

memiliki cita rasa pedas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan 

pelitian dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen dalam Keputusan Pembelian Makanan pada Rumah Makan 

Masakan Padang di Daerah Boyolali”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan utama sebagai berikut: 

1. Apakah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian? 

2. Dari variabel faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor 

psikologis, variabel manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

(faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis) 

terhadap keputusan pembelian. 

2. Untuk mengetahui dari variabel faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, 

dan faktor psikologis, variabel manakah yang paling dominan dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diberikan dalam penelitian ini adalah 

1. Bagi rumah makan masakan padang di Boyolali 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan, saran dan 

masukan bagi rumah makan masakan padang yang berada di Boyolali 

dalam menentukan strategi yang tepat agar dapat meningkatkan penjualan 

dan menarik banyak konsumen sehingga rumah makan dapat berkembang 

dari waktu sebelumnya. 

2. Bagi penulis 

Sebagai tambahan ilmu terutama ilmu yang berhubungan dengan bidang 

pemasaran yaitu tentang perilaku konsumen dan faktor yang 

mempengaruhi dalam keputusan pembelian. 

3. Bagi penelitian lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk 

penelitian lain. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

 



6 

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori yang digunakan 

untuk mendukung atau sebagai dasar dalam 

menyelesaikan masalah yaitu manajemen pemasaran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang teknik penggumpulan data, 

sumber data, populasi dan sampel serta teknik analisis 

data. 

BAB IV : ANALISIS DATA 

Pada bab ini menguraikan tentang rumah makan masakan 

padang di Boyolali yang diteliti dan hasil analisis dari 

penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran 

yang akan disampaikan baik untuk obyek penelitian 

ataupun bagi penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


