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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Uclakang Pcrmasalahan 

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin modern, di mana pendapatan 

dan jumlah pcnduduk mengalami kenaikan serta hubungan sosial yang semakin 

meluas, maka menyebabkan kesibukan masyarakat meningkat, sehingga 

masyarakat tidak memiliki waktu untuk memenuhi salah satu kebutuhan 

pokoknya yaitu makan, yang pada akhirnya memilih membeli di rumah makan 

daripada membuat sendiri. 

Perkembangan itu membawa dampak semakin banyaknya rumah makan di 

Surabaya yang mengakibatkan masing-masing rumah makan berusaha bersaing 

dalam mcnawarkan berbagai jenis makanan kepada konsumen dan hal itu 

menyebabkan konsumen mempunyai banyak altematif. pilihan, sehingga 

" 
konsumen lebih selektif dalam menentukan pilihannya. Hal tersebut membuat 

produsen tidak 1agi berorientasi pada produk, tetapi 1ebih berorientasi pada 

kepuasan konsumen. 

Situasi ini juga memberikan pengaruh bagi Rumah Makan Yobel, khususnya 

dalam pcncapaian target yang ditetapkan, hal ini dapat di1ihat dari hasil penelitian 

terhadap penjualan dari Rumah Makan Yobe1 an tara tahun 1999 - 2000 

mengalami penurunan dibanding tahun sebe1umnya. Pada tahun 1999, penjualim 

dari Rumah Makan Y obel mengalami penurunan hingga mencapai 29 %. 



L 

Berkenaan dengan adanya hal itu, pengelola TUmah makan harus selalu peka 

melakukan pendekatan dengan konsumen, karena konsumen adalah target yang 

ingin ditujll o\ch prod lisen, serta pCrlll mcngadakan analisis.perilakll konsumen di 

dalam mcmcnuhi sclcra konslImcn yang sclalu bcrubah, schingga pengelola rumah 

makan akan mcmpunyai pandangan yang lebih baik dan lua::; lIntlik mengetahui 

kesempatan haru yang timhul. Hal ini dilakukan oleh Rumah Makan Yobe\ dengan 

menambah altematif jenis makanan yang disukai konsumen dan pelayanan yang 

cepat tcrhadap konsumen. 

RlIll1ah Milkan Yobcl scbagai rumah makan yang menawarkan berbagai 

jcnis makanan pcrlu lllcngctahlii motivasi apa yang mcndorong konsumen scbagai 

pembeli dan bagaimana persepsi konsumen terhadap makanan dan pe\ayanannya. 

Dengan lllengetahui perilaku konsulllen, pengelo\a rUlllah makan dapat 

mcngadakan pcrbaikan-pcrbaikan terhadap stratcgi-strategi yang kurang baik dan 

mcmpcnai1ankan slralcgi-slratcgi yang sudah cukup baik. 

Akhirnya diharapkan dengan kcmampuan pihak rumah makan dan 

perbaikan strategi yang dilakukan, maka akan dapat memuaskan kebutuhan 

konsumcn dan pihak rumah makan memiliki daya saing yang tinggi terhadap 

pcsaingnya, schingga kclangsungan hidup rumah makan lebih teljamin dan target 

yang ditetapkan akan tercapai. 

~ ... 
1.2. Pcrumusan Masalah 

Berdasarkan latar bclakang permasalahan yang tclah diuraikan diatas, maka 

dapat dirumllskan sliatu pcrmasa\ahn scbagai bcrikul : 

J. Apakah lerdapat ketergantungan antara motivasi dan persepsi konsumen 

dengan faktor usia, pekerjaan, dan pendapatan dalam pengambilan keplltusan 

pcmbclian pad a Rumah Makan Yohcl '/ 



2. Seberapa kllat ketergantungan antara motivasi dan persepsi konsumen dengan 

faktor usia, pekerjaan, dan pcndapatan dalam pengambilan kepulusan 

pembelian pada Rumah Makan Yo bel ? 

1.3. Tujllan t>cnclitian 

Adapun tlljuan penelitian dari penlliisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

I. Untuk mengetahui ketergantungan antara motivasi dan persepsi konsumen 

dengan faktor usia, pekerjaan, dan pendapatan dalam pengambilan keputusan 

pembelian pada Rumah Makan Yobcl. 

2. Unluk I1lcngctahui kekuatan hubungan kctcrgantungan antara motivasi dan 

persepsi konsumen dengan faktor usia, pekerjaan, dan pendapatan dalam 

pengambilan keputusan pel1lbelian pada Rumah Makan Yobel. 

1.4. Manfaat Pcnclitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

.:. Bagi Penulis 

Mcmperillas wawasan pengelahuan penulis, serta untuk mengetahui sejauh 

mana l1lateri tentang motivasi dan persepsi yang telah dipelajari dapat 

diterapkan pad a keadaan yang sesungguhnya . 

. :. Bagi Pengelola Rumah Makan 

Membcrikan gambaran baru bagi pengclola rUl1lah makan, sehingga pengelola 

rUl1lah makan dapat mCl1lpergunakannya sebagai pcrtimbangan dalam 

pcngamhilan keplltllsan pada l1lasa sekarang maupun yang akan datang . 

. :. Bagi Pembaca 

Mcnunjukkan betapa penlingnya memahami selera dan perilaku konsul1len 

dalal1l pengal1lbilan keputusan agar hasil yang diperoleh l1lel1luaskan. 



1.5. Sistematika Skripsi 
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Pada bab ini diuraikan secara singkat tetapi jelas, tentang latar belakang 

perrnasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika skripsi. 

BAB 2. TlN.JAUAN KEPUSTAKAAN 

Pada bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu dan landasan 

teori, yang terdiri dari arti dan pentingnya pemasaran, perilaku konsumen, 

ruang lingkup perilaku konsumcn dan pentingnya bagi manajemen 

pcmasaran, motivasi, pcrsepsi, jasa, dan hipotcsis kerja. 

BAB 3. METODE PENELlTIAN 

Metode penelitian yang digunakan meliputi : desain penelitian, 

identilikasi variabel, delinisi operasional, jenis dan sumber data, 

pcngukuran data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel 

dan teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan data, prosedur 

pengujian hipotesis, dan teknik analisis data. 

BAB 4. ANALlSIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umurn tentang Rumah 

Makan Yobc\, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan. 

BAB 5. SlMPtlLAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang simpulan daTi semua analisis data yang 

telah dilakukan dan dikemukakan pula saran-saran sebagai hasil 

pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perbaikan 

pcrusahaan. 
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