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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan dan keinginan manusia terus berkembang dan tidak terbatas

seiring dengan perkembangan zaman. Dunia bisnis terus berkembang pesat

sejalan dengan perkembangan era globalisasi, hal ini ditandai dengan semakin

tingginya tingkat persaingan di dunia bisnis dalam memasarkan produk maupun

jasa kepada konsumen. Para pelaku bisnis saling berlomba-lomba dalam

memasarkan produk yang mereka tawarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan

dan keinginan konsumen. Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan

sebagai pemilihan suatu tindakan   dari dua atau   lebih   pilihan alternatif

(Sumarwan, 2011).

Menurut Cravens dalam Prasetijo dan Ihalauw (2005), perusahaan

yang gagal memahami kebutuhan, keinginan, selera dan proses keputusan

pembelian konsumen akan mengalami kegagalan dalam pemasaran dan

penjualannya. Pada pengambilan keputusan pembelian, konsumen selalu

mempertimbangkan faktor- faktor yang ada seperti harga, lokasi dan

kualitas produk yang didapatkan, citra merek, serta gaya hidup masyarakat.

Persaingan yang ketat didalam dunia bisnis terjadi pada berbagai bidang,

termasuk bisnis kuliner.

Kebutuhan akan makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar

manusia yang wajib terpenuhi sehingga bisnis kuliner menjadi trend dikalangan

masyarakat Indonesia. Beberapa tahun terakhir, di Indonesia mengalami
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perubahan pola konsumsi dan perubahan gaya hidup konsumen Indonesia.

Adanya perubahan budaya serta globalisasi ini cendrung mengubah gaya hidup

masyarakat. Masyarakat yang cendrung lebih suka mencari suatu tempat

digunakan untuk melepas kepenatan yaitu dengan bersantai, makan, minum,

mendengarkan musik, ataupun sekedar berkumpul atau berbincang-bincang

dengan kerabat atau teman komunitasnya. Menurut Kotler dan Keller (2009),

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang didunia yang tercermin dalam kegiatan,

minat, dan pendapat.

Kualitas produk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Keller (2009) kualitas produk adalah

keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau pelayanan pada kemampuan untuk

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan/ tersirat. Konsumen akan merasa puas

bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan

berkualitas. Konsumen biasanya tertarik dengan makanan yang selain rasanya

enak, juga memiliki tata penyajian yang menarik.

Faktor citra merek juga mempengaruhi keputusan pembelian. Menurut

Henslowe (2008:45) Citra merek adalah kesan yang didapat menurut tingkatan

dari pengetahuan dan pengertian akan fakta mengenai orang, produk, dan

situasi. Citra merek yang baik akan melekat dibenak konsumen.

Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Riau. Untuk

meningkatkat taraf perekonomian, maka banyak nya para pebisnis berusaha

menangkap peluang-peluang bisnis yang ada. Salah satu bisnis yang merambah di

kabupaten ini adalah bisnis coffe shop. Begitu juga dengan Pasir pengarayan yang
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merupakan salah satu wilayah yang ada di Rokan Hulu. Daycinno Cafe dan resto

merupakan salah satu Coffe Shop yang ada di Pasir pengarayan yang dirintis sejak

tahun 2015. Daycinno Cofe dan resto terletak di Jln. Tuanku Tambusai, Pasir

pengarayan, Rokan Hulu. Lokasi cafe ini sangat strategis karena terletak pada

pusat kota Pasir pengarayan, selain itu cafe ini terletak di dekat salah satu

pariwisata Rokan Hulu, dekat dengan universitas, sekolah, kantor pemda, kantor

perbankan, pasar modren, dan lainnya. Berikut adalah tabel pengunjung Daycinno

dan Resto 5 bulan teraktir, Agustus 2017-Desember 2017.

Tabel 1.1

Daftar pengunjung Daycinno Cafe dan Resto

Agustus 2017 - Desember 2017

No Bulan Pengunjung

1. Agustus 1250 orang

2. September 1355 orang

3. Oktober 1387 orang

4. November 1452 orang

5. Desember 1532 orang

Sumber : Daycinno cafe dan Resto, Pasir Pengarayan, data diolah 2018

Dari data diatas diperoleh bahwa Daycinno dan Resto pada bulan Agustus

2017 sampai Desember 2017 mengalami kenaikan setiap bulannya. Kenaikan

pengunjung biasanya terjadi pada saat libur-libur nasional dan libur sekolah.

Persaingan yang ketat disetiap bidang usaha membuat bisnis yang dijalankan

mengalami kanaikan dan penurunan penjualan. Berikut adalah Coffe shop yang

bermunculan di Pasir pengarayan.
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Tabel 1.2
Daftar Pesaing Daycinno Caffe dan Resto

No Nama Cafe Alamat
1. Glevetrie eatery & Drink Jln, Tuanku Tambusai, Pematang

berangan, Rambah, Kabupaten Rokan
Hulu

2. Asia Cafe Jln, Tuanku Tambusai, Pematang
berangan, Rambah, Kabupaten Rokan
Hulu

3. Passbass Pematang Berangan, Rambah, Rokan
Hulu.

4. Gerobak Cafe Pematang Berangan, Rambah, Rokan
Hulu.

Sumber : Daycinno cafe dan Resto, Pasir Pengarayan, data diolah 2018

Daycinno cofe dan resto dijadikan sarana bersosialisasi. Melihat

perkembangan gaya hidup sekarang, dimana masyarakat sekarang sering

mengabadikan setiap moment-moment yang dilakukan, maka Daycinno dan Resto

ini membuat konsep Black Romantic dengan suasana yang nyaman, sederhana,

santai, tapi masih bernuansa kekinian. Dimana Daycinno dan resto berusaha

menciptakan tata ruang dan desain yang memang susuai dengan gaya kekinian.

Suasana nyaman dan santai tidak hanya dari sisi desain tempat saja, tetapi juga

dari kualitas minuman dan makanan yang disajikan, pelayanan yang diberikan,

dan harga yang terjangkau. Daycinno Cofe dan resto menyediakan pilihan

berbagai menu yang tidak kalah bersaing dengan cafe-cafe besar, Daycinno dan

resto memiliki berbagai varian makanan dan minuman, memiliki tata hidangan

yang menarik, serta cita rasa yang tinggi. Menu-menu yang ada di Daycinno Cefe

dan Resto yaitu nasi goreng pedas mampus, green tea latte, ayam terhimpit, caffe

latte jelly, nachos, mocha monster, blue sky, spaghetti aglio oli, keju mozarella,

dan lainnya.
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Citra merek juga mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk mengukur

citra merek suatu produk, maka peneliti melakukan wawancara kepada 10 orang

narasumber. Menurut Sugiono (2012 : 91) untuk melakukan penelitian sederhana

atau survey awal, maka jumlah anggota sampel yang digunakan antara 10 sampai

20 narasumber. Maka dalam survey awal ini peneliti menggunakan 10 narasumber

untuk diwawancara. Dari hasil wawancara yang dilakukan disimpulkan bahwa

rata-rata narasumber menjawab bahwa Daycinno Cafe dan Resto merupakan cafe

yang menarik di antara cafe yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Daycinno

Cafe dan Resto memiliki citra merek positif dibenak konsumen. Kerena citra

merek yang positif ini akan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen

pada Daycinno Cafe dan Resto Pasir Pengarayan. Adapun kriteria keputusan

pembelian konsumen di Daycinno cafe dan Resto adalah melakukan pembelian

lebih dari 1 kali, mencari berbagai informasi tentang Daycinno cafe dan resto

melalui media sosial atau teman, keluarga, rekan kerja, dan lain sebagainya,

memiliki citra yang positif.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengadakan penelitian terhadap

Daycinno Cafe dan resto, di Pasir Pengarayan, Rokan Hulu yang berjudul :

“Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, dan Life Style terhadap

Keputusan Pembelian pada Daycinno cafe dan resto di Pasir pengarayan

Rokan Hulu”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya

adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan

Pembelian pada Daycinno Cafe dan Resto di Pasir Pengarayan Rokan Hulu ?

2. Apakah Citra Merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan

Pembelian pada Daycinno Cafe dan Resto di Pasir Pengarayan Rokan Hulu ?

3. Apakah Life Style berpengaruh secara parsial terhadap keputusan Pembelian

pada Daycinno Cafe dan Resto di Pasir Pengarayan Rokan Hulu ?

4. Apakah Kualitas produk, Citra Merek, dan Life Style berpengaruh secara

simultan terhadap keputusan pembelian pada Daycinno Cafe dan Resto di

Pasir Pengarayan Rokan Hulu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian

pada “Daycinno Cafe dan Resto” di Pasir Pengarayan Rokan Hulu ?

2. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian pada

“Daycinno Cafe dan Resto” di Pasir Pengarayan Rokan Hulu ?

3. Untuk mengetahui pengaruh citra life style terhadap keputusan  pembelian pada

“Daycinno Cafe dan Resto” di Pasir Pengarayan Rokan Hulu ?

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, citra merek, dan life style secara

simultan terhadap keputusan pembelian pada “Daycinno Cafe dan Resto” di

Pasir Pengarayan Rokan Hulu ?
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk menerapkan

ilmu dan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan serta memperluas

wawasan penulis.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan evaluasi serta pedoman dan informasi bagi perusahaan untuk

melihat bagaimana pengaruh kualitas produk, citra merek dan life style

terhadap keputusan konsumen.

3. Bagi pembaca

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menanbah wawasan dan memperdalam

ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca yang

ingin melaksanakan penelitian selanjutnya.
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1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian ini,

penulisan ini akan disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang masalah

penelitian, rumusan masalah penelitian serta tujuan dan manfaat

yang akan dicapai dalam melakukan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori-teori para ahli

tentang pengertian pemasaran, pengertian keputusan pembelian,

proses keputusan pembelian, faktor-faktor yang mempengaruhi

keputusan pembelian, Pengertian kualitas produk, atribut produk,

kualitas produk, dimensi kualitas produk, pengertian citra merek,

faktor pembentuk citra merek, mamfaat citra merek, hubungan

citra merek dengan keputusan pembelian, pengertian gaya hidup,

pengukuran gaya hidup, pandangan islam tentang keputusan

pembelian dan penelitian terdahulu, kerangka berfikir, hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang

digunakan, populasi dan sampel, metode pengumpulan data,

waktu dan lokasi penelitian.
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BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah singkat perusahaan,

visi dan misi perusahaan, struktur perusahaan, dan deskripsi

tugas perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan  menguraikan hasil

penelitian dari pengaruh kualitas produk, citra merek, dan life

style terhadap keputusan pembelian pada Daycinno cafe dan

resto di Pasir pengarayan, Rokan Hulu.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yeng berisikan kesimpulan  dari

permasalahan yang telah dikemukakan dan saran-saran untuk

kebaikan perusahaan bagi kegiatan selanjutnya.


