
BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah

Makandanminummerupakankebutuhanpokoksetiapmanusia.Setiap orang

selaluberusahauntukmencaritempat yang dapatmemberikanpelayanan yang

baikdandapatmemuaskankebutuhanhidupnyadaninitidakterkecualiuntukurusanseler

a,

kecenderunganmasyarakatataukonsumenakanmendatangirumahmakanataurestoran

yang dapatdengansegeramemberikanmakanan yang dapatdengancepatuntuk di

makanataudiminum,

apalagikalaumasyarakatataukonsumentersebutsibukdenganpekerjaannya. Akan

tetapiadajugasebagiankonsumeninginmendapatkanseleraatausuasanabarudalamme

menuhikebutuhanpokoktersebut.

Keadaan ini menyebabkan munculnya suatu fenomena di tengah-tengah

masyarakat, yaitu kecenderungan untuk lebih memilih mengkonsumsi makanan

cepat saji atau yang lebih dikenal dengan fast foodrestaurant.

Fastfood adalah makanan cepat saji, dimana sebelumnya sudah dilakukan

proses pengolahan tahap awal sehingga pada saat ada pesanan hanya dibutuhkan

proses pengolahan lanjutan yang waktunya relatif lebih cepat.

Istilah fastfood berbeda dengan junkfood. Junkfood adalah makanan

“sampah”, yaitu makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh karena mengandung

kalori berlebih atau sangat rendah kalori serta mempunyai gizi yang tidak

seimbang, mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi, tinggi kandungan

natrium/garam, bahan perasa/umami yang terlalu banyak dan adanya pengawet
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tertentu yang apabila sering dikonsumsi akan berdampak negatif terhadap

kesehatan.1

Para ahli gizi sering kali tidak sepakat mengenai definisi junk food.

Sebagian dari mereka bahkan tidak menggunakan istilah ini. Namun sebagian

besar ahli gizi menggambarkan junk food sebagai makanan yang didapat dari

restoran cepat saji seperti burger, kentang goreng, pastry, pai, pizza dan donat,

serta makanan ringan seperti keripik, permen, coklat, beberapa jenis biskuit dan

kue, serta minuman bersoda.2

Sasaran utama dari penjualan produk tersebut adalah masyarakat yang

belum berkeluarga, seperti pelajar dan mahasiswa serta pekerja-pekerja kantor

yang hampir tidak punya waktu utuk memasak. Kelompok-kelompok

masyarakat tersebut selalu menghendaki hal-hal yang praktis dan nyaman.3

Pertumbuhan industri restoran cepat saji di Indonesia menunjukkan

perkembangan yang relatif pesat, kesimpulan ini setidaknya bisa terlihat dari

data Roy Morgan Single Source, sebuah survei sindikasi terhadap lebih dari 25

ribu responden berusia 14 tahun ke atas. Hasil survei tersebut menunjukkan,

selama kuartal I/2009 sebanyak 54% masyarakat Jakarta membeli makanan

cepat saji. Angka ini melonjak dibandingkan dua tahun lalu yakni hanya 48%

penduduk Jakarta yang mengaku pernah membeli makanan cepat saji. Masih

menurut sumber yang sama, sebanyak 53% masyarakat Ibu Kota membeli

makanan cepat saji dalam 6 bulan terakhir dan sebanyak 46% membeli dalam

sebulan terakhir (Purnadi, 2009).

Melihat indikasi ini, menunjukkan adanya peluang besar bagi

pertumbuhan bisnis restoran cepat saji. Iklim kompetisi dalam industri restoran

cepat saji pun semakin terasa dengan bermunculannya berbagai restoran cepat

1Arya Ulil Albab, “FAST FOOD DAN JUNK FOOD! MAKANAN APA ITU???”, artikel
diakses pada 14 Oktober 2014 dari http://www.aryaulilalbab.wordpress.com/2013/11/13/fast-food-dan-
junk-food!-makanan-apa-itu???/

2Kate Knighton, “Cerdas Mengenal Junk Food”, Alih bahasa oleh Novi Vidya Sartika,
(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 4.

3Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Loc.cit.



saji. Meningkatnya persaingan telah mengarahkan bisnis restoran cepat saji

mendiferensiasikan diri mereka terhadap pesaing.4

Dalamislamsangatdianjurkanbagisetiapinsanuntukmakandanminumdari

yang halal lagibaik (Halaalan Thyyiban) sebagaimanfirman Allah SWT

dalamsurat Al Baqarahayat 168 :

Artinya : “Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata

bagimu.”

Ayat diatas merupakan anjuran Allah SWT kepada manusia agar

senantiasa memilih makanan yang halal dan baik di dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya dan tidak mengikuti jejak syaitan yang hanya mengikuti

hawa nafsu belaka.

Padadasarnyasemuaapa yang terdapatdimukabumiinidiciptakan Allah

SWT. Bagimanusiadanmakhluklainnya.Olehsebabituapa yang dihasilkan di

bumi, baikberupatanamandantumbuh-tumbuhan,

hewanternakdanberbagaimacammakanandanminuman,

bolehdiambilfaedahdanmanfaatnya. Dan

memangsengajaTuhanmenciptakansemuaitu, apakahuntukdimakan,

diminumataudipakai.

Setiapdiriakanterusberusahauntukbertahanhidupdenganmengaturaktivit

asnyabaikdarimenjagaataumengaturpolahiduphinggamenjagapolamakanataukon

sumsidengantujuan agar dapatmenjagakesehatan agar

terusmampubertahanhidup.

4Leon Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, Perilaku Konsumen Edisi Ketujuh, Pengalih
Bahasa Drs. Zoelkifli Kasip, (Indonesia: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008), Cet.4, h. 6.
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Penelitian belakangan ini menemukan bahwa para konsumen mungkin

sekali membeli secara implusifdan dipengaruhi tidak hanya olehkeluarga dan

teman-teman, oleh berbagai pemasangan iklan dan model peran, tetapi juga

oleh suasana hati, keadaan dan emosi. Semua faktorini bergabung sehingga

membentuk model perilaku konsumen yang menyeluruh dan mencerminkan

aspek pengertian dan pengetahuan maupun emosional dalam pengambilan

keputusan konsumen.5

Perilaku konsumen didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian

(buying units) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi dan

pembuangan barang, jasa, pengalaman serta ide-ide.6

Definisi tentang perilaku konsumen juga menyatakan bahwa proses

pertukaran melibatkan serangkaian langkah-langkah, dimulai dengan tahap

perolehan atau akuisisi, lalu ke tahap konsumsi dan berakhir dengan tahap

disposisi produk atau jasa.

Pada saat menginvestigasi tahap perolehan, para peneliti menganalisis

faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan produk dan jasa. Sesungguhnya,

kebanyakan penelitian perilaku konsumen berfokus pada tahap perolehan. Salah

satu faktor yang berkaitan dengan pencarian dan penyeleksian barang serta jasa

adalah simbolisme produk, yaitu orang biasanya ingin mencari sebuah produk

untuk mengekspresikan diri mereka kepada orang lain tentang ide-ide tertentu dan

arti diri mereka.

Tahap konsumsi dan disposisi dari proses pertukaran hanya sedikit sekali

memperoleh perhatian dari para peniliti konsumen. Dalam menginvestigasi tahap

konsumsi para peneliti menganalisis bagaimana para konsumen sebenarnya

menggunakan produk atau jasa dari pengalaman yang dilalui mereka saat

menggunakannya. Pengalaman konsumsi merupakan bagian yang penting pada

5Ibid.
6John C. Mowen dan Michael Minor, Perilaku Konsumen, alih bahasa oleh Lina Salim,

(Jakarta: Erlangga,2002), Ed. V, h. 6.



industri jasa. Pada beberapa industri seperti restoran, taman hiburan dan promosi

konser musik rock, pengalaman konsumsi merupakan alasan untuk melakukan

pembelian.7

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli

suatu produk adalah faktor budaya, sosial, karakteristik pribadi dan psikologis.

Faktor budaya terdiri dari budaya, sub-budaya dan kelas sosial. Faktor sosial

terdiri dari kelompok referensi, keluarga serta peran dan status. Faktor

karakteristik pribadi terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi

ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. Faktor psikologis terdiri

dari motivasi, persepsi, pembelajaran serta keyakinan dan sikap. Biasanya

pemasar tidak dapat mengendalikan faktor budaya, sosial, karakteristik pribadi

dan psikologis karena faktor-faktor tersebut bersifat intrinsik (pribadi)

konsumen.8

Pekanbarumerupakansalahsatukota yang

sangatpesatdalamperkembanganrestorancepatsaji. Berdasarkan observasi

sepanjang tahun 2014, penulis melihat banyak restoran cepat saji berlomba-

lomba membuka cabangnya, khusunyadi Kecamatan Tampan. Hal ini menjadi

menarik, mengingat Kecamatan Tampan merupakan daerah yang didominasi

oleh mahasiswa dan pelajar sebagai target konsumen yang dituju oleh

kebanyakan restoran cepat saji.

Melalui observasi yang pernah dilakukan dilapangan  pada fast food

restaurant yaitu KFC Giant MTC Panam Pekanbaru, penulis menjumpai salah

satu pengunjung atau konsumen yang bernama Deni Handriyanto yang

mengaku paling sedikit satu kali dalam seminggu mengunjungiFast

7Ibid
8Kolter, Philip, Keller, Kevin Lane, Marketing Management Twelfth Edition. 2006.



foodrestaurantKFC Giant MTC Panam Pekanbaru untuk menikmati makanan

cepat saji.9

Melihatfenomena di atas,

tentunyamenjadipeluangbagipengusahakulinerFast foodrestaurantjika

inginmembukausahabaru, khususnya di Kecamatan Tampan.Olehkarenaitu,

perludianalisisbeberapafaktor yang mendasariminatbelikonsumenfast

foodrestaurantdi masa yang akandatang agar

parapengusahapemulanantinyadapatmenerapkanstrategikhusus agar

penjualanmerekameningkatdantetapbertahan di

tengahpersainganbisniskulinerlainnya yang terusbermunculan. Berdasarkanuraian

di atas, makapenulistertarikuntukmenelitilebihjauh agar

bisadituliskandalambentukkaryailmiahdenganjudul“FAKTOR-FAKTOR

YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMILIH

FAST FOOD RESTAURANT DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus KFC GIANT MTC Jl. H. R Soebrantas Panam Pekanbaru)”

B. BatasanMasalah

Supayapenelitianiniterarahdantidakmenyimpangdaritopik yang dibahas,

makapenulismembatasimasalahpenelitianinipadafaktor-faktor yang

mempengaruhiPerilaku Konsumen dalam Memilih Fast FoodRestaurantdi KFC

GIANT MTC PanamPekanbaruDitinjauMenurutEkonomi Islam.

C. RumusanMasalah

Berdasarkanbatasanmasalah di atas,

penulisdapatmerumuskanmasalahdalampenelitianinisebagaiberikut:

1. Apafaktor-faktor yang mempengaruhiperilakukonsumendalammemilihfast

foodrestaurantdi KFC Giant MTC PanamPekanbaru?

9DeniHandriyanto, Wawancara pada 14 Oktober 2014.



2. BagaimanapandanganEkonomi Islam tentangperilaku konsumenfast

foodrestaurantdiKFC Giant MTC PanamPekanbaru?

D. TujuandanManfaatPenelitian

1. TujuanPenelitian

Tujuanpenelitianadalahsebagaiberikut:

a. Mengetahuifaktor-faktor yang mempengaruhiperilakukonsumen

dalammemilihfast foodrestaurantdi KFC GIANT MTC PanamPekanbaru.

b. Mengetahui pandanganEkonomi Islam tentangperilakukonsumen fast

foodrestaurantdiKFC GIANT MTC PanamPekanbaru.

2. ManfaatPenelitian

Manfaatpenelitianadalahsebagaiberikut:

a. SebagaisalahsatusyaratuntukmenyelesaikanstudipadajurusanEkonomi

Islam Program Strata Satu (S1) FakultasSyariahdanHukum UIN Sultan

SyarifKasim Riau.

b. Menambahwawasanbagipenulistentanganalisis perilaku konsumen fast

foodrestaurantdi KFC GIANT MTC PanamPekanbaru,

sekaligussebagaisumbanganpikiranbagipihakterkait.

E. MetodePenelitian

1. LokasiPenelitian

Penelitianinidilakukandi KFC GIANT MTC Panamyang beralamat di

Jl. H. R Soebrantas Panam Pekanbaru. Alasan penulis memilih tempat ini

karena sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumendalam memilih fast

foodrestaurantdi PekanbaruditinjaumenurutEkonomi Islam, serta tempat

penelitian ini juga memudahkan penulis untuk mengumpulkan data yang

diperlukan.

2. SubjekdanObjekPenelitian



Adapun yang menjadisubjekpenelitianiniadalahkonsumen KFC Giant

MTC panampekanbarusedangkan yang

menjadiobjekdalampenelitianiniadalahfaktor-faktor yang

mempengaruhiprilakukonsumendalammengunjungi KFC Giant MTC

PanamPekanbaru.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Merupakan data yang

didapatdarisumberpertamabaikdariindividuatauperseorangansepertihasilda

riwawancaraatauhasilpengisiankuesioneryang

biasadilakukanolehpeneliti.10Data primer

daripenelitianinidiperolehdarimahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

angkatan 2012/2013.

b. Data Sekunder

Merupakan data primer yang

telahdiolahlebihlanjutdandisajikanbaikolehpihakpengumpul data primer

atauolehpihaklainmisalnyadalambentuktabel-tabelatau diagram-diagram.

Data sekunderinidigunakanpenelitiuntukdiproseslebihlanjut.11

4. TeknikPengumpulan Data

a. Angket

Suatupengumpulan data

denganmemberikanataumenyebarkandaftarpertanyaan/pernyataankepadare

spondendenganharapanmemberikanresponatasdaftarpertanyaantersebut.12

b. Wawancara

Wawancaramerupakansalahsatuteknikpengumpulan data yang lain.

Pelaksanaannyadapatdilakukansecaralangsungberhadapandengan yang

10Husein Umar, MetodePenelitianuntukSkripsidanTesisBisinis, (Jakarta: PT. RajawaliPers,
2009), Ed. 2, h.42.

11Ibid.
12Ibid, h.49.



diwawancarai,

tetapidapatjugasecaratidaklangsungsepertimemberikandaftarpertanyaanunt

ukdijawabpadakesempatan lain.

c. Observasi

Teknikinimenuntutadanyapengamatandarisipenelitibaiksecaralangsungata

upuntidaklangsungterhadapobjekpenelitiannya.13

d. PenelusuranLiteratur

Yaitucarapengumpulan data denganmenggunakansebagianatauseluruh

data yang telahadaataulaporan data daripenelitisebelumnya.14

13Ibid, h.51.
14IqbalHasan, Analisis Data PenelitiandenganStatistik, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2010), Cet.

V, h. 24.



PopulasidanSampel

a. Populasi

Populasiadalahwilayahgeneralisasi yang terdiriatasobjek/subjek yang

mempunyaikarakteristiktertentudanmempunyaikesempatan yang

samauntukdipilihmenjadianggotasampel.

Populasidalampenelitianiniadalahseluruhkonsumen fast food restaurant

KFC MTC Giant PanamPekanbaru.

b. Sampel

Mengingat banyaknya konsumen yang akan diteliti maka penulis

mengambil jumlah sampel konsumen yang dijumpai oleh penulis

sebanyak 50 orang yaitu mahasiswa UIN Suska Riau, dengan

menggunkan teknik sampling kuota, yaitu pengambilan sampel yang

berusaha mewakili populasi dengan melibatkan proporsi unsur-unsur yang

sama yang memiliki karekteristik tertentu sebagaimana dijumpai dalam

populasi15

5. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan pengelompokan data

dan penulisan terhadap data tersebut dengan menggunakan metode:

a. Diskriptif yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti

dengan data- data yang diperoleh kemudian dianalisis.

b. Deduktif yaitu mencari data yang umum untuk menarik kesimpulan

secara khusus.

c. Induktif yaitu mencari data yang khusus untuk mencari kesimpulan yang

umum.

F. SistematikaPenulisan

15Gilbert A. Churchill, JR, Dasar-dasar Riset Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2005) Ed. 4 h.
14.



Penulisaninipadagarisbesarnyaterdiridarilimabab,

dansetiapbabterdiridaribeberapabagiandenganpenulisansebagaiberikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Padababiniberisitentanglatarbelakangmasalah, batasanmasalah,

rumusanmasalah, tujuandanmanfaatpenelitian, hipotesis,

metodepenelitian, kerangkapemikiran, variabel

dansistematikapenulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Padababinimenguraikantentangsejarah singkat berdirinya

restorancepatsaji KFC Giant MTC PanamPekanbaru.

BAB III : LANDASAN TEORI

Padababinimenjelaskanmengenaipendekatandanmetode yang

digunakandalampenelitianini. Uraian yang

disajikanmeliputi:Pengertian Perilaku Konsumen, Faktor-faktor yang

mempengaruhi prilaku konsumen, Pengertian Fast Food, Perilaku

Konsumen dalam Pandangan Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalambabiniakandikemukakanhasilpenelitiananalisa faktor-faktor

yang  mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih fast food

restaurant  pada KFC Giant MTC dan ditinjauanmenurutEkonomi

Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab iniakanmenguraikankesimpulan yang

dapatditarikberdasarkanhasilpenelitian dan saran-saran yang

berkaitandenganpenelitiansejenis di masa yang akandatang.


