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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Rumah makan atau  restoran merupakan istilah untuk menyebut usaha 

yang menyajikan hidangan kepada masyarakat serta menyediakan tempat guna 

menikmati hidangan, dan juga menetapkan tarif atau biaya tertentu untuk 

makanan dan pelayanannya. Meski pada umumnya rumah makan menyajikan 

ditempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan take-out dining 

dan delivery service sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. 

Rumah makan biasanya memiliki spesialis dalam jenis makanan yang 

dihidangkan. 

Di era globalisai saat ini gaya hidup untuk berwisata kuliner sudah 

menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat. Dalam hal makanan 

sekarang ini sudah melebihi bukan hanya sekedar makanannya saja namun 

tempat, pelayanan, menu, harga, lokasi dan produk serta masih banyak lagi 

aspek pendukung yang menjadikan dasar pendukung masyarakat untuk 

menentukan pilihan tempat makan.  

 Salah satu bisnis yang berpeluang besar saat ini adalah bisnis rumah 

makan hal ini disebabkan karena makan merupakan hal yang dasar dalam 

hidup, maka dari itu membuat rumah makan  adalah usaha yang akan tetap 

diperlukan dimasyarakat. Bertambahnya penduduk, semakin ramainya kota-
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kota besar diseluruh dunia sekarang ini merupakan peluang tersendiri bagi 

usaha rumah makan atau restoran.  

Selain itu keuntungan dalam membuka bisnis rumah makan sangat 

menggiurkan. Dalam hal keuntungan memang usaha peluang usaha rumah 

makan atau restoran memiliki potensi besar menjadi penghasil keuntungan 

yang besar bagi pemilik. Gaya hidup juga termasuk penyebab  peluang bisnis 

rumah makan atau restoran, pemenuhan gaya hidup merupakan sesuatu hal 

yang banyak mengambil porsi pengeluaran tersendiri. Sudah biasa dikalangan 

masyarakat menjadikan tempat makan menjadi bagian dari bersosialisasi dan 

menunjukkan status sosialnya. Saat bisa menyediakan pemenuhan gaya hidup 

tersebut, rumah makan atau restoran yang bisa mengakomodirkan akan suskses 

mendapatkan banyak konsumen.  

Dengan alasan demikian banyak pengusaha yang mulai bermunculan 

dalam persaingan bisnis kuliner yang pada akhirnya berdampak semakin 

ketatnya persaingan. Persaingan yang sangat ketat antar pengusaha kuliner 

tersebut menyebabkan semakin banyaknya pilihan  bagi konsumen sehingga 

menyebabkan kecendrungan konsumen untuk berubah-ubah. Keadaan seperti 

ini akan menyebabkan suatu fenomena persaingan bisnis yang ketat, baik itu 

faktor harga, lokasi bahkan sampai dengan produk. hal penting yang harus 

dipahami oleh pengusaha bisnis kuliner bahwa setiap konsumen memiliki 

perilaku yang berbeda sehingga belum tentu semua faktor tersebut akan 

mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan pembelian pada suatu 

bisnis. 
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Menurut  (Tjiptono, 2000:57) dalam (Suzy Widyasari dan Erna 

Triastuti Fifilia, 2009)  faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian adalah,  Produk ( Product ),  Harga ( price ),  Promosi ( Promotion ) 

dan Lokasi (Location). Pertama harga, harga merupakan faktor penting yang 

menjadi pertimbangan konsumen dalam membuat keputusan pembelian pada 

suatu bisnis. Konsumen menginginkan harga produk yang sesuai dengan 

kualitas dari produk yang bersangkutan. Bagi konsumen harga adalah nilai 

tukar suatu produk yang dinyatakan dalam satuan moneter. Jadi apabilan harga 

ditetapkan terlalu tinggi bisa jadi produk tidak dibeli oleh konsumen.  

Selain harga, lokasi  menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian. Konsumen cenderung memilih lokasi yang mudah 

dijangkau dibandingkan lokasi yang sulit untuk menjangkaunya karena jauh. 

Lokasi yang mudah dijangkau dapat memberikan manfaat berupa efisiensi 

waktu dan tenaga.  Dalam suatu restoran atau rumah makan lokasi yang 

strategis, dekat dengan pusat kota atau dekat dengan keramaian akan menarik 

perhatian  konsumen serta meningkatkan kunjungan pelanggan.  

Selain faktor lokasi dan harga, faktor lainnya yang memiliki peranan 

dalam pengambilan keputusan pembelian terhadap konsumen yaitu produk. 

Perusahaan dalam memenangkan persaingan harus menampilkan produk 

terbaik dan dapat memenuhi selera konsumen yang selalu berkembang dan 

berubah-ubah. Konsumen mengharapkan produk yang dibeli memiliki kualitas 

yang baik dan sesuai dengan harapan agar dapat memuaskan dan 

mempengaruhi keputusan pembelian mereka.  
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Dewasa ini, Salah satu rumah makan atau restoran yang banyak 

dikunjungi oleh masyarakat Siak adalah rumah makan Ampera Lintau. 

Masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Siak selalu 

menyerbu menu di Ampera Lintau. Dirumah makan Ampera Lintau harga 

cukup terjangkau dan sesuai dengan kualitas produk, menyediakan berbagai 

variasi makanan yang sesuai dengan selera konsumen, seperti bebek lado ijau, 

sup tunjang, gulai siput, rendang, ayam gulai dan sebagainya. Makanan yang 

menjadi favorit dirumah makan Ampera Lintau ini adalah bebek lado ijau dan 

menjadi rebutan para pelanggan. Selain itu lokasi rumah makan Ampera Lintau 

sangat mendukung dan strategis, terletak dipinggir jalan utama yang ramai 

dilewati orang.  

Rumah makan atau restoran Ampera Lintau memiki banyak konsumen, 

tidak hanya dari kalangan masyarakat lokal Siak namun Ampera Lintau juga 

memiliki banyak konsumen dari wisatawan luar Siak. Terlihat dari 

perkembangannya terjadi perubahan konsumen dari tahun 2013-2017 seperti 

dilihat dari tabel  berikut: 
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Tabel 1.1 

Data Pelanggan  Rumah Makan Ampera Lintau 

 

 

NO  

 

TAHUN 

JUMLAH 

PELANGGAN 

RATA-RATA 

PER- HARI   

JUMLAH 

PELANGGAN 

RATA-RATA 

PERTAHUN 

PERSENTASE 

KENAIKAN 

PELANGGAN 

1 2013 75 27.000 - 

2 2014 100 36.000 33,33% 

3 2015 130 46.800 30% 

4 2016 160 57.600 23,07% 

5 2017 180 64.800 12,5% 

JUMLAH   232.200  

  Sumber:Rumah Makan Ampera Lintau 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat  jumlah pelanggan rumah makan 

Ampera Lintau selalu mengalami kemajuan yang sangat pesat dari tahun 

ketahun. Seperti terlihat pada tahun 2013 jumlah  pelanggan rata-rata pertahun 

sebanyak 27.000, kemudian pada tahun 2014 jumlah  pelanggan sebanyak 

36.000, kemudian pada tahun 2015 jumlah pelangggan meningkat sebanyak 

46.800, kemudian  pada tahun 2016  sebnyak 57.600, dan pada tahun 2016 

meningkat lebih pesat sebanyak 64.800 orang pelanggan rata-rata pertahun.   

Dari data pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah 

pelanggan yang berbelanja dirumah makan Ampera Lintau mengalami 

peningkatan yang sangat pesat dari tahun ketahun.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai pengaruh harga, lokasi dan  produk untuk mengukur tingkat 

keputusan pembelian konsumen yang dituangkan dalam suatu penelitian 

dengan judul  
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“PENGARUH HARGA, LOKASI DAN PRODUK TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA RUMAH MAKAN 

AMPERA LINTAU DI SIAK SRI INDRAPURA” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini   

adalah: 

1. Apakah harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada rumah makan Ampera Lintau di Siak Sri Indrapura? 

2. Apakah lokasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada rumah makan Ampera Lintau di Siak Sri Indrapura? 

3. Apakah produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada rumah makan Ampera Lintau di Siak Sri Indrapura? 

4. Apakah harga, lokasi dan  produk berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada rumah makan Ampera Lintau di 

Siak Sri Indrapura? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh harga secara parsial terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada rumah makan Ampera Lintau di Siak Sri 

Indrapura. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lokasi secara parsial terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada rumah makan Ampera Lintau Siak di Sri 

Indrapura. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh produk secara parsial  terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada rumah makan Ampera Lintau di Siak  Sri 

Indrapura. 

4. Untuk mengetahui pengaruh  harga, lokasi dan produk secara simultan 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada rumah makan Ampera 

Lintau di Siak Sri Indrapura. 

 1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakuakn penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini untuk menerapkan dan menggunakan teori-teori yang 

didapat dibangku kuliah khususnya ilmu manajemen pemasaran tentang 

harga, lokasi, produk dan keputusan pembelian konsumen dengan 

kenyataan yang ada dilapangan. 

2. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperdalam ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai 

pembanding dan revisi bagi pembaca yang ingin melaksanakn penelitian 

selanjutnya di bidang  pemasaran. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh 

harga, lokasi, produk dan keputusan pembelian konsumen dirumah makan 

Ampera Lintau dalam meningkatkan penjualan produknya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar pembahasan dalam proposal ini dibagi atas enam 

bab yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Secara sistematika 

penulisannya sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan judul, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II  :  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori-teori dan pendapat para ahli 

yang merupakan dasar dalam melakukan penelitian atas 

permasalahan yang dibahas yaitu : pengertian pemasaran, 

pengertian manajemen pemasaran, pengertian harga, 

pengertian lokasi, pengertian produk, keputusan pembelian 

konsumen dan penelitian terdahulu. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang metode 

yaitu : lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum restoran 

atau rumah makan Ampera Lintau di Siak Sri Indrapura. 
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BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas dan menguraikan mengenai hasil 

dari penelitian pengaruh harga, lokasi dan produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada rumah makan Ampera 

Lintau Siak Sri Indrapura. 

BAB VI  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan saran yang penulis berisikan kepada 

pihak rumah makan atau restoran. 

 


