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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semakin meningkatnya populasi rakyat indonesia dan krisis ekonomi 

yang terjadi berdampak juga terhadap berkurangnya lapangan pekerjaan yang 

tersedia. Bahkan beberapa perusahaan besar di ibukota telah melakukan 

perampingan jumlah tenaga kerja pada perusahaanya. Hal ini tentu saja akan 

menimbulkan masalah baru bagi negara ini, yaitu bertambahnya jumlah 

pengangguran. Untuk menghindari hal semacam ini, rakyat indonesia banyak 

yang memutuskan untuk membuka sebuah usaha baik hanya untuk usaha 

sampingan maupun sebagai sumber penghasilan utama. Berbagai macam 

bidang usaha yang berkembang di indonesia, seperti bisnis property,bisnis 

dibidang event organizer, bisnis di bidang tour and travel dan yang paling 

banyak ditemui adalah bisnis dibidang kuliner. 

Bisnis kuliner akhir-akhir ini sedang menunjukan perkembangan yang 

sangat pesat. Perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 

demografi, tingkat ekonomi yang meningkat serta gaya hidup masyrakat. 

Usaha coffe Shoop merupakan usaha seperti kedai yang tempat 

nongkrong anak muda yang menyediakan berbagai macam kopi. Dalam usaha 

ini kopi yang disajikan dengan serius, dimana variannya banyak banget. 

Adanya berbagai banyak varian maka konsumen bisa memilih kopi yang 

disukai berdasarkan seleranya konsumen masing-masing. 
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Dalam menumbuhkan minat beli dan akhirnya melakukan keputusan 

membeli tidaklah mudah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal itu. 

Baik dari faktor internal/dari dalam diri konsumen ataupun pengaruh ekternal 

yaitu rangsangan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan peusahaan harus 

mampu mengidentifikasi perilaku konsumen, agar dapat memenangkan 

persaingan. Swastha (2003) mengungkapkan bahwa perilaku konsumen adalah 

tindakan-tindakan individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan 

dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan barang-barang 

atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Karena 

keputusan membeli dapat dipengaruhi oleh lingkungan, maka perusahaan 

haruslah mampu memanfaatkan hal tersebut. 

Kepuasan pelanggan adalah kunci sukses bagi perusahaan dalam 

meningkatkan volume penjualan. Beberapa peneliti melaporkan bahwa 

kepuasan pelanggan memiliki pengaruh lebih kuat pada niat pembelian 

dibanding kualitas. Kualitas meningkatkan penjualan dan meningkatkan 

penguasaan pasar serta mengarahkan konsumen ke arah membeli produk 

barang atau jasa. Ketika perusahaan mampu meningkatkan mutu produk, 

maka niat membeli (pembeli pertama dan pembeli ulang) dan word of mouth 

promotion oleh pelanggan meningkat, biaya iklan dan biaya pemeliharaan 

pelanggan berkurang secara serempak. Riset terkini menunjukkan bahwa 

kualitas memiliki dampak yang signifikan terhadap minat beli ulang (O Olu, 

2010).  
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Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, perusahaan dituntut adanya 

upaya pemilik atau manajemen kopi DARA untuk memperhatikan harga yang 

ditawarkan karena konsumen menginginkan harga yang ditawarkan sesuai 

dengan badget yang dimiliki konsumen. Penelitian yang dilakukan Malik dan 

Ghafoor (2012) menunjukkan bahwa harga dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen. Dimana kepuasan konsumen dapat mengaruhi keputusan dalam 

pembelian menunjukkan bahwa harga dapat mempengaruhi Keputusan 

pembelian (Sinambow dan Trang, 2015). 

Selain itu peningkatkan kualitas pelayanan juga penting. Karena 

konsumen sebagai pengguna produk biasanya akan cenderung menjadi 

konsumen yang mereka anggap memiliki kualitas pelayanan paling baik dan 

mampu memenuhi kebutuhan mereka akan layanan.  

Sebaliknya perusahaan yang dipersepsikan memiliki kualitas 

pelayanan kurang baik dan tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen 

akan ditinggalkan oleh konsumennya. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas 

pelayanan suatu perusahaan dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen yang wujud dari sikap untuk selalu menggunakan jasa perusahaan 

tersebut agar memperoleh kepuasan terhadap kebutuhannya (Kaiman dan 

Zani, 2013). Sehingga kualitas pelayanan dan harga merupakan faktor penting 

untuk kepuasan pelanggan yang dapat mengarah pada kompleksitas keputusan 

manajer pemasaran saat ini karena pasar menjadi lebih dan lebih kompleks 

dan kelebihan beban (Dapkevicius dan Melnikas, 2009). 
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Selain masalah kualitas pelayanan dan persepsi harga adapun masalah 

yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian produk, 

yakni persepsi lokasi. Lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen dan dekat 

dengan pusat keramaian merupakan lokasi yang tepat untuk suatu usaha. 

Pemilihan lokasi yang baik, merupakan keputusan yang sangat penting. 

Pertama, karena keputusan lokasi mempunyai dampak yang permanen dan 

jangka panjang, apakah lokasi tersebut telah dibeli atau hanya disewa. Kedua, 

lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan usaha di masa mendatang sehingga 

lokasi yang dipilih haruslah mampu mengalami pertumbuhan ekonomi agar 

usahanya dapat bertahan. Dan yang terakhir, apabila nilai lokasi memburuk 

akibat perubahan lingkungan yang dapat terjadi setiap waktu, mungkin saja 

usaha tersebut harus dipindahkan atau ditutup (Lamb, 2001). 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan pertanyaan sebagai 

berikut:  

1. Apakah  harga berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen ? 

2. Apakah  lokasi berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen?  

3. Apakah  kualiatas pelayanan berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen? 

4. Apakah  harga berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian ? 

5. Apakah  lokasi berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian?  

6. Apakah kualiatas pelayanan berpengaruh  terhadap Keputusan Pembelian? 

7. Apakah Kepuasan Konsumen berpengaruh  terhadap Keputusan Pembelian? 
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8. Apakah Kepuasan Konsumen dapat memediasi antara Harga dan keputusan 

konsumen? 

9. Apakah Kepuasan Konsumen dapat memediasi antara lokasi dan keputusan 

konsumen? 

10. Apakah Kepuasan Konsumen dapat memediasi antara Kualitas Pelayanan 

dan keputusan konsumen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh harga terhadap Kepuasan Konsumen kopi DARA 

di wilayah kabupaten Sukoharjo. 

2. Menganalisis pengaruh lokasi terhadap Kepuasan Konsumen  kopi  DARA 

di wilayah kabupaten Sukoharjo. 

3. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen 

kopi DARA di wilayah kabupaten Sukoharjo. 

4. Menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian  kopi DARA 

di wilayah kabupaten Sukoharjo. 

5. Menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian kopi DARA 

di wilayah Sukoharjo. 

6. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian 

kopi DARA di wilayah Sukoharjo. 

7. Menganalisis pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap keputusan 

pembelian kopi DARA di wilayah Sukoharjo. 
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8. Menganalisis Kepuasan Konsumen dapat memediasi antara Harga dan 

keputusan konsumen? 

9. Menganalisis Kepuasan Konsumen dapat memediasi antara lokasi dan 

keputusan konsumen? 

10. Menganalisis Kepuasan Konsumen dapat memediasi antara Kualitas 

Pelayanan dan keputusan konsumen? 

 

Kegunaan penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan akan menghasilkan 

informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi perusahaan untuk memperbaiki 

kinerjanya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan terutama dibidang pemasaran tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan yang bermanfaat 

bagi pengembangan ilmu penelitian dibidang manajemen pemasaran, 

khususnya yang berkaitan dengan keputusan pembelian pada konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan informasi mengenai analisis penaruh harga,lokasi 

dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. 


