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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bisnis dibidang Restoran akhir-akhir ini telah menunjukkan 

perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya 

berbagai jenis restoran. Perkembangan di bidang ini dipengaruhi oleh banyak 

faktor, diantaranya adalah situasi ekonomi Indonesia yang semakin membaik 

telah mendorong orang untuk memulai usaha baru. Adapun faktor-faktor lain 

yang juga berpengaruh terhadap perkembangan bisnis warung makan adalah 

demografi, gaya hidup, serta kebiasaan daerah atau nasional. 

Dalam era komunikasi, informasi dan teknologi ini, baik itu perusahaan 

manufaktur maupun perusahaan jasa sangat membutuhkan kemampuan baru 

agar perusahaan dapat berhasil secara kompetitif. Kepuasan pelanggan 

ditentukan oleh kualitas barang atau jasa yang dikehendaki pelanggan, 

sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi setiap perusahaan, 

yang pada saat ini di jadikan tolok ukur keunggulan daya saing perusahaan 

(Supranto, 2001). Pelanggan yang puas mungkin juga memberitahu pada 

yang lain tentang pengalaman yang mnguntungkan mereka, dengan demikian 

menghasilkan informasi dari mulut ke mulut yang positif.  

Persaingan yang semakin ketat dimana semakin banyak produsen yang 

terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan 

setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan konsumen 
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sebagai tujuan utama (Tjiptono, 2000). Dengan semakin banyaknya produsen 

yang menawarkan produk dan jasa, maka konsumen memiliki pilihan yang 

semakin banyak untuk menentukan jadi tidaknya pembelian. 

Restoran yang mampu memahami perilaku pembelian konsumen, maka 

yang akan memenangkan persaingan. Restoran yang memahami keinginan 

dan kebutuhan konsumen akan lebih mengerti bagaimana melakukan strategi-

strategi yang efektif agar melakukan pembelian dan selanjutnya melakukan 

pembelian ulang. Persaingan perekonomian yang persaingannya maha hebat 

dengan banyaknya pembeli rasional, perusahaan hanya dapat menang dengan 

menciptakan dan memberikan nilai yang unggul (Kotler, 2005). Dengan 

demikian restoran harus mampu memahami perilaku konsumen pada pasar 

sasarannya. 

Harga merupakan salah satu faktor penting dalam penjualan. Banyak 

restoran yang bangkrut dikarenakan mematok harga yang tidak cocok             

di pasar. Mengetahui harga yang cocok untuk konsumen, restoran                 

harus melakukan riset yang mendalam agar dapat menentukan harga           

yang cocok untuk konsumen sehingga restoran dapat melakukan transaksi 

jual beli secara lancar. Bagi perusahaan harga tersebut akan memberikan                      

hasil dengan menciptakan sejumlah pendapatan dan keuntungan bersih 

(Swasta, 2000). 

Tabel. 1.1 

Data Pengunjung Restoran Bali Ndeso Kemuning Karanganyar 

Periode Juli 2017 – Desember 2017 

Bulan Agustus September Oktober Nopember Desember 

Pengujung 8667 12677 11795 8674 11487 

Sumber : Restoran Bali Ndeso Kemuning Karanganyar, 2018 
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Dilihat dari data jumlah pengunjung yang melakukan pembelian dalam 

kurun waktu lima bulan, terdapat adanya penurunan pada bulan Oktober dan 

November. Adanya penurunan jumlah konsumen ini diduga ada hubungannya 

dengan kualitas produk dan citra merek.  

Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti pada banyaknya 

restoran di kawasan Kota Karanganyar yaitu kualitas produk dan citra merek 

dari restoran Bali Ndeso Kemuning tersebut. Merek (brand) telah menjadi 

elemen krusial yang berkontribusi terhadap kesuksesan sebuah organisasi 

pemasaran, baik perusahaan bisnis maupun nirlaba, pemanufakturan maupun 

penyedia jasa dan organisasi lokal maupun global. Merek di buat agar 

konsumen dapat membedakan manakah produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.  

Citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh 

konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori 

konsumen (Kotler, 2008). Kualitas produk merupakan salah satu faktor 

pembentuk persepsi kepuasan konsumen. Dalam pandangan konsumen, nilai 

suatu produk merupakan kualitas produk yang dinikmati konsumen dengan 

pengorbanan sejumlah uang atau sumber daya yang lain (Oliver, 1997 dalam 

Tjiptono, 2000). 

Place dalam bauran pemasaran ini adalah lokasi usaha, kebanyakan 

pihak percaya bahwa keuntungan dari lokasi yang baik dapat menjadi suatu 

kelemahan apabila penempatannya salah. Lokasi yang baik sangat 

mempengaruhi biaya dan laba. Faktor lokasi yang tepat juga merupakan cara 
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untuk bersaing dalam usaha menarik pelanggan. Lokasi perlu diseleksi karena 

keberhasilan usaha sangat tergantung pada pemilihan lokasi usaha yang tepat. 

Pentingnya pemilihan lokasi usaha merupakan suatu unsur penting dalam 

bisnis (Hermawan, 1998). 

Peneliti melihat banyaknya restoran yang umumnya setelah melakukan 

open house namun tidak lama kemudian restoran tersebut harus tutup. 

Sedangkan yang terjadi pada restoran Bali Ndeso Kemuning selalu ramai 

dikunjungi. Diduga faktor kualitas produk dan citra merek lah yang 

menjadikan restoran Bali Ndeso Kemuning selalu ramai didatangi 

pengunjung. 

Menarik konsumen dan dapat bersaing dengan swalayan lain, maka hal 

yang dilakukan swalayan adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen sehingga konsumen mencapai kepuasan dengan cara memberikan 

produk yang berkualitas dan selengkap mungkin, pelayanan yang 

memuaskan, dan lokasi yang memadai sehingga akan mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis mencoba untuk mengkaji dan 

merumuskan penelitian ini dengan judul : Pengaruh Citra merek, Kualitas 

Produk, Harga, dan Lokasi terhadap Kepuasan Konsumen (pada Restoran 

Bali Ndeso Kemuning Karanganyar). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Apakah citra merek berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di restoran 

Bali Ndeso Kemuning Karanganyar? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di 

restoran Bali Ndeso Kemuning Karanganyar? 

3. Apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di restoran Bali 

Ndeso Kemuning Karanganyar? 

4. Apakah lokasi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di restoran Bali 

Ndeso Kemuning Karanganyar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap kepuasan konsumen                    

di restoran Bali Ndeso Kemuning Karanganyar. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan 

konsumen                    di restoran Bali Ndeso Kemuning Karanganyar. 

3. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen                     

di restoran Bali Ndeso Kemuning Karanganyar. 

4. Untuk menganalisis pengaruh lokasi terhadap kepuasan konsumen                    

di restoran Bali Ndeso Kemuning Karanganyar. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 
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1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan refrensi keputusan 

mengenai ilmu pengetahuan di bidang pemasaran, yaitu tentang citra 

merek, kualitas produk, harga, dan lokasi terhadap kepuasan konsumen di 

restoran Bali Ndeso Kemuning Karanganyar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

1) Bisa mengenal lebih jauh ilmu pengetahuan teoritis yang telah 

didapatkan di bangku kuliah dengan fakta di lapangan yang 

sebenarnya. 

2) Dapat menguji kemampuan diri atas ilmu yang telah diperolehnya. 

3) Memperdalam dan meningkatkan kreativitas diri. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

1) Sebagai referensi ilmiah bagi penulisan lebih lanjut pada masalah 

yang berkaitan. 

2) Sebuah bahan masukan bagi riset pemasaran. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini di jelaskan tentang latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJUAN PUSTAKA 

Berisi tentang manajemen pemasaran, pengertian citra merek, kualitas 

produk, pengertian harga, pengertian lokasi, dan pengertian kepuasan 

konsumen, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, desain pengambilan sampel, metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang menguraikan tentang diskripsi objek penelitian, 

deskripsi variabel penelitian, hasil analisis data, serta pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan  data 

dan analisis yang di lakukan, serta pemecahan masalah berupa saran-

saran. 

 

 


