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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini pertumbuhan ekonomi di banyak belahan dunia telah 

meningkat, terutama di negara berkembang, salah satunya negara Indonesia. 

Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, pendapatan dan daya beli 

konsumen juga meningkat sekarang ini banyak tempat wisata di Indonesia 

yang menyuguhkan keanekaragaman Indonesia misalnya budaya, panorama 

dan makanan khas Indonesia. Dari berbagai wilayah salah satunya terdapat di 

Jawa Tegah lebih tepatnya dilereng Gunung Lawu kabupaten Karanganyar 

terdapat tempat yang menghadirkan beberapa pilihan wisata khas jawa, yaitu 

Restoran Bale Branti.  

Restoran Bale Branti memberikan kesempatan pada pengunjung yang 

akan menikmati beberapa sajian yang terdapat di Restoran tersebut, selain 

makanan Restoran Bale Branti menyuguhkan paket wisata lokal yang 

melibatkan warga sekitar. Warga disekitar Restoran Bale Branti berpartisipasi 

dalam hal mempromosikan wisata daerah Kemuning. 

 Menurut Wisata Pedi (2017) kemuning terletak dilereng gunung 

dengan suhu 21,5
o
C sangat cocok untuk menikmati liburan bersama keluarga. 

diantaranya yang bergerak dibidang kuliner dengan mengelola sendiri potensi 

yang dimilikinya. Sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah 
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daerah maupun pusat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, 

karena warga desa berinisiatif untuk mengembangkan wilayahnya. 

Restoran Bale Branti mempunyai konsep tradisional jawa. Restoran 

Bale Branti memiliki julukan “Tea Art Culture” dapat dilihat dari 

arsitekturnya. Restoran Bale Branti yang berupa bangunan joglo dikelilingi 

persawahan hijau yang membuat daya tarik restoran, menurut Mandiri Citra 

(2015) tampilan yang menarik dengan keunikan dan jarang ditemui dapat 

menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu semua pelayananya memakai pakaian 

khas dari Jawa, serta setiap akhir pekan Restoran Bale Branti menampilkan 

kesenian (art) tarian menghibur para pengunjung yang penarinya berasal dari 

warga desa kemuning. Di Restoran Bale Branti menawarkan menu khas jawa, 

bahan masakanya yang diperoleh dari hasil pertanian warga dan cita rasanya 

sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia.  

Restoran Bale Branti mempunyai menu andalan yang banyak diminati 

yaitu Teh, diantaranya teh lokal dan teh impor. Julukan Tea Art Culture yang 

dimiliki Restoran Bale Branti dimaksudkan untuk menarik pelanggan maupun 

wisatawan yang berkunjung di Restoran Bale Branti. Tidak hanya menu 

makanan atau minuman Restoran Bale Branti juga menawarkan spot foto yang 

menarik dan sangat cocok untuk anak muda yang datang ke Restoran Bale 

Branti, tidak hanya untuk menikmati teh saja tetapi juga untuk berburu foto. 

Restoran Bale branti memiliki 2 tempat untuk menikmati makanan di indoor 

maupun outdoor. 
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Para pengunjung di Restoran Bale Branti bisa memilih makanan yang 

mereka sukai dengan harga yang beragam. Menurut Ahmad dan Vays (Suhaily 

L & Darmoyo, S. 2011)  harga adalah bagaimana pembeli melihat harga suatu 

produk, setinggi, rendah atau adil, yang pada akhirnya mempengaruhi 

pembelian konsumen untuk membeli produk.  

Pengunjung di Restoran Bale Branti berasal dari berbagai kalangan, 

sehingga mereka menyesuaikan pilihan harga sesuai dengan kantong mereka. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (Harian Umat, 2017) pemilihan dari dua atau 

lebih alternatif pilihan keputusan pembelian artinya bahwa seseorang bisa 

membuat keputusan harus tersedia beberapa pilihan alternatif, keputusan 

untuk membeli bisa mengarah pada bagaimana proses dalam pengambilan 

keputusan tersebut itu dilakukan keputusan pembelian konsumen dipengaruhi 

oleh perilaku konsumen. 

Menurut pojok bisnis, harga produk yang ditawarkan sebagai salah satu 

siasat untuk menghadang kompetitor dengan cara menetapkan harga yang 

lebih murah dibanding pesaing dengan harapan dapat meraih konsumen lebih 

banyak. Persaingan sehat yang dilakukan dengan restoran sekitar, Restoran 

Bale Branti berusaha menarik konsumen untuk datang. Restoran Bale Branti 

masih dalam proses pengembangan dan pematangan konsep-konsep. Maka 

dari itu, dengan adanya penelitian di Restoran Bale Branti di harapkan dapat 

memberikan fasilitas dan kenyamanan pada para pengunjung, sehingga dapat 

menjadi destinasi utama di daerah Kemuning, selain itu sekaligus memberikan 

pemasukan kepada warga desa. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH HARGA, CITRA MEREK, 

KUALITAS PRODUK DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN DI RESTORAN BALE BRANTI KEMUNING 

KARANGANYAR”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Restoran 

Bale Branti? 

2. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian di 

Restoran Bale Branti? 

3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian di 

Restoran Bale Branti? 

4. Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelia di Restoran Bale 

Branti? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di 

Restoran Bale Branti. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh citra merk terhadap keputusan pembelian di 

Restoran Bale Branti. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian di Restoran Bale Branti. 

4. Untuk menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian di 

Restoran Bale Branti. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan 

dibidang ekonomi, khususnya bagi para peneliti lain untuk meningkatkan 

kualitas karya tulis. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk diantarnya: 

a. Sebagai sarana memajukan ekonomi daerah kemuning. 

b. Sebagai referensi bagi peneliti untuk memanfaatkan daerah sekitar 

guna meningkatkan potensi lokal. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Pendahuluan yang didalamnya menguraikan mengenai 

latar belakang masalah tentang pengaruh harga, citra merek, 
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kualitas produk dan lokasi terhadap keputusan pembelian ini 

dilakukan, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Dalam tinjauan pustaka dijelaskan teori-teori konsep 

harga, citra merek, kualitas produk dan lokasi terhadap keputusan 

pembelian sebagai dasar penelitian, hasil-hasil dari penelitian 

terdahulu yang dijadikan dasar dan referensi bagi peneliti, serta 

kerangka pemikiran. 

BAB III : Metode Penelitian 

Dalam bab tiga ini menjelaskan mengenai penentuan 

populasi, uraian definisi operasional variabel, jenis data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian tersebut. 

BAB IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Menjelaskan menegenai deskripsi objek penelitian yang 

digunakan, analisis data dan pembahasan hasil data dari 

penelitian keputusan pembelian di Restoran Bale Branti. 

BAB V :  Penutup  

Dalam bab terakhir menjelaskan kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil penelitian yang dilakakukan, adanya 

keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran yang diberikan 

oleh peneliti. 


