
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penelitian tentang keputusan pembelian ini menarik untuk diteliti. 

(Amron, 2018; Wulandari dan Iskandar, 2018; Harsono, 2017; Pradana dkk, 

2017; Syahdiany Dan Hanifa, 2016; Baruk dan Iwanicka, 2015; Mongi dkk, 

2013). Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen dipengaruhi oleh 

faktor-faktor seperti Variabel Kualitas Produk, Harga dan Citra Merek yang 

ditawarkan oleh perusahaan dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan 

konsumen dalam membeli.  

Amron (2018) kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

menunjukkan fungsinya. Sementara menurut Wulandari dan Iskandar, (2018) 

kualitas produk adalah salah satu sarana positioning utama pemasar. Kualitas 

mempunyai dampak langsung pada kinerja produk, oleh karena itu kualitas 

produk berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Mongi dkk. (2013) Harga adalah keputusan pembelian yang dilakukan 

oleh konsumen ketika memilih antara merek-merek yang ada, konsumen akan 

mengevaluasi harga secara tidak terbatas dengan membandingan beberapa 

standar harga sebagai referensi untuk melalukan pembelian. Sementara 

menurut Harsono, (2017) Harga merupakan faktor penting dalam perusahaan 
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karena dengan harga yang terjangkau dan diikuti dengan kualitas yang baik 

maka akan menarik minat konsumen untuk membeli sebuah produk. 

Wulandari dan Iskandar (2018) Citra Merek merupakan suatu hasil 

pandang atau persepsi konsumen terhadap suatu merek tertentu, yang 

didasarkan atas pertimbangan dan perbandingan dengan beberapa merek 

lainnya pada jenis produk yang sama. Sedangkan menurut Amron, (2018) 

Citra Merek adalah persepsi dan sikap konsumen untuk merek berdasarkan 

apa yang dirasakan dan diterima oleh konsumen. Gagasan lain dari citra merek 

adalah sesuatu yang berhubungan dengan merek dibenak konsumen atau 

kesan merek. 

Keputusan pembelian adalah keputusan yang dibuat oleh individu 

karena rangsangan dari kedua hal internal dan eksternal yang ada pada 

individu konsumen. konsumen membuat banyak keputusan pembelian setiap 

hari Wulandari dan Iskandar, (2018). Perusahaan dituntut untuk meneliti 

keputusan pembelian secara rinci. Sedangkan menurut penelitian Harsono, 

(2017) keputusan pembelian merupakan suatu indikator yang sangat penting 

bagi perusahaan dalam penjualan produk, apakah produk tersebut memiliki 

kesan yang positif atau tidak dimata konsumen sebelum melakukan 

pembelian.  

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa faktor harga, kualitas produk dan 

citra merek akan memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga Dan Citra Merek Pada Keputusan Pembelian Foodcourt 
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Transmart Surakarta. (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta). 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti 

maka peneliti merumuskan masalah : 

1. Adakah hubungan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

foodcourt Transmart Surakarta ? 

2. Adakah hubungan antara harga terhadap keputusan pembelian konsumen 

foodcourt Transmart Surakarta ? 

3. Adakah hubungan antara citra merek terhadap keputusan pembelian 

konsumen foodcourt Transmart Surakarta ? 

4. Adakah antara variabel harga, variabel kualitas produk, dan variabel citra 

merek mana yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen foodcourt Transmart Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini 

bertujuan untuk :  

1. Memberikan hasil analisis tentang pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen Foodcourt Transmart Surakarta.  

2. Memberikan hasil analisis tentang pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian konsumen Foodcourt Transmart Surakarta. 

3. Memberikan hasil analisis tentang pengaruh citra merek terhadap 

keputusan pembelian konsumen Foodcourt Transmart Surakarta. 
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4. Memberikan hasil analisis antara variabel kualitas produk, harga dan 

citra merek manakah yang paling dominan memberikan pengaruh 

terhadap keputusan pembelian Foodcourt Transmart Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat teori tentang 

pengaruh kualitas produk, harga dan cita merek terhadap  keputusan 

pembelian Foodcourt Transmart Surakarta.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perusahaan 

foodcourt untuk merancang strategi dalam kualitas produk, harga, dan citra 

merek serta untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi 

konsumen dalam keputusan pembelian produk Foodcout Surakarta. 

E. Sistematika penulisan 

Dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang masing 

masing berisi hal-hal sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan teori –teori yang berhubungan dengan 

variabel penelitian yaitu tentang harga, kualitas produk dan citra 

merek, penelitian terdahulu dan teori-teori relevan lainnya yang 

mendukung dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel serta 

metode analisis data. 

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum 

konsumen Foodcourt Transmart Surakarta, karakteristik responden, 

analisis data serta pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan 

penelitian serta saran-saran yang diperlukan. 


