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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini semakin banyak kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, 

tidak hanya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Semakin maju 

perkembangan zaman membuat manusia membutuhkan hiburan dalam 

kesehariannya. Hari-hari manusia diisi dengan berbagai aktivitas padat 

yang menyebabkan kejenuhan, kelelahan, dan stress. Oleh karena itu, 

manusia memerlukan suatu tempat untuk melepas kejenuhan, bersantai, 

dan menghilangkan kepenatan dari padatnya aktivitas sehari-hari. 

Banyak tempat yang bisa dijadikan untuk bersantai sambil 

menyantap makanan dan berbincang-bincang, seperti wedangan, kedai, 

dan kafe. Di Kota Solo, tempat-tempat tersebut telah berkembang pesat 

dan semakin mudah dijumpai. Banyak wedangan, kedai, dan kafe menarik 

pelanggannya dengan berbagai macam ide dan konsep. Mereka berlomba-

lomba menawarkan makanan dan minuman yang dapat dinikmati oleh 

konsumen. Persaingan antar tempat makan menjadi semakin ketat dalam 

memikat konsumen dan meningkatkan penjualan. 

Berbagai cara dapat digunakan dalam meningkatkan penjualan, 

mempertahankan pelanggan lama, dan mendapatkan pelanggan baru. Salah 

satu caranya adalah dengan memperhatikan aspek produk, harga, dan 
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lokasi. Aspek-aspek tersebut merupakan beberapa aspek penting dalam 

suatu usaha terutama usaha rumah makan. 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan (Kotler, dan Gary Armstrong, 2001: 

346). Saat ini, bisnis kuliner semakin kompetitif. Sangat penting bagi 

pelaku bisnis kuliner untuk berkonsentrasi pada produk yang didukung 

oleh fasilitas dan ciri khas untuk mempunyai keunggulan kompetitif. 

Kualitas produk menjadi aspek yang sangat diperhatikan konsumen. Jika 

kualitas produk tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan, konsumen 

tidak akan membeli produk tersebut. 

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang, 

jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat 

karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut (Kotler, dan 

Gary Armstrong, 2001: 439). Dalam melakukan pembelian, konsumen 

akan memperhatikan faktor harga kemudian menyesesuaikan dengan daya 

belinya. Konsumen sangat memperhatikan harga apabila membeli produk 

atau jasa kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan kebutuhan 

pokok lainnya. Tingkat persaingan antara usaha sejenis membuat 

konsumen sensitif terhadap harga. Jika harga produk dinaikkan, konsumen 

cenderung berpindah ke perusahaan lain. 

Menentukan lokasi yang tepat adalah keputusan penting apabila 

bisnis tersebut harus membujuk konsumen untuk mendatangi tempat usaha 
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dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan menentukan lokasi usaha yang 

tepat adalah agar perusahaan dapat beroperasi lebih efisien dan mampu 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bisnis kuliner terutama rumah 

makan yang berlokasi di tempat yang strategis, mudah dijangkau, dan 

berada di pusat keramaian akan lebih mudah dalam mendapatkan 

konsumen. Selain itu, lokasi yang ditunjang dengan dekorasi yang cantik, 

lingkungan yang aman, tempat duduk yang nyaman, dan fasilitas lainnya 

dapat menjadi alasan yang kuat bagi konsumen untuk memilih rumah 

makan tersebut. 

Keputusan pembelian adalah suatu proses penyelesaian masalah 

yang terdiri dari menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan keinginan, 

pencarian informasi, penilaian sumber-sumber seleksi terhadap alternatif 

pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian (Kotler, 

2000: 252). Tahap keputusan pembelian ini sangat penting bagi pemasar 

untuk diperhatikan karena akan berhubungan dengan kesuksesan suatu 

program pemasaran. Seorang pemasar harus mengetahui macam-macam 

keputusan pembelian, siapa saja yang membuat keputusan pembelian, dan 

proses keputusan pembelian. Proses ini akan menentukan produk apa yang 

konsumen pilih untuk digunakan. 

Usaha kedai susu Mom Milk adalah salah satu dari sekian banyak 

usaha kuliner yang ada di Solo. Tempat makan ini mempunyai tagline Milk 

for Better Health. Dengan menyediakan aneka minuman berbahan dasar 

susu, beragam menu makanan, rasa yang enak, lokasi strategis dan fasilitas 
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yang memadai memberikan nilai tambah bagi kedai susu ini. Dalam 

persaingan bisnis di bidang kuliner yang sangat ketat, usaha kedai ini 

mampu bertahan. Keberhasilan ini bukan datang dengan sendirinya, tetapi 

didukung oleh strategi yang diterapkan perusahaan. Peran konsumen juga 

sangat penting karena berhasil atau tidaknya suatu bisnis dipengaruhi oleh 

konsumen yang dimiliki. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis 

tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan konsumen 

tetap setia menjadi pelanggan dan memutuskan untuk melakukan 

pembelian ulang di Mom Milk Manahan, Solo. Oleh karena itu, penulis 

ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis 

Pengaruh Produk, Harga, dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen di Mom Milk Manahan Solo”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam 

penelitian iniadalah: 

1. Apakah produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian? 

2. Apakah harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian? 

3. Apakah lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai berkaitan dengan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh produk terhadap keputusan pembelian. 

2. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. 

3. Untuk menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan sehingga menjadi 

lebih baik. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuktikan dan 

mendukung teori-teori yang berhubungan dengan keputusan 

pembelian konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan untuk membuat strategi pemasaran. 

b. Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang pemasaran yaitu 

tentang keputusan pembelian konsumen. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi akan dibahas dalam bab-bab 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas pengertian pemasaran, keputusan 

pembelian, produk, harga, lokasi, penelitian terdahulu, dan 

hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi kerangka pemikiran, populasi, sampel, 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional, pengukuran, dan teknik analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas deskripsi responden, hasil analisis data, 

dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatsan penelitian, dan 

saran dari penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


