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BAB 1o 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perdagangan yang semakin ketat karenapsemakin banyaknya 

pesaing sertapkeinginanlkonsumen yang terus meningkat membuat pengusaha 

ditantang untukrmenciptakan diferensiasi menarik serta positioningoyang jelas, 

sehingga hal tersebut membuat konsumen dapat membedakan dengan para 

pesaingnya. Agar dapat menarik dan mempengaruhi minat konsumen untuk 

membeli, maka perusahaan harus mampu mencukupi kebutuhan serta keinginan 

konsumen dengan membuat dan menyediakan produk yang beragam dan 

bervariasi, sehingga dapat membuat konsumen menilai dan membandingan serta 

memilih produk perusahaan yang mana yang sangat sesuai dan mempengaruhi 

konsumen untuk membeli. Ketika keinginan konsumen terpenuhi, maka 

konsumen akan merasa puas dan akan melakukan pembelian ulang. Inilah yang 

disebut dengan pelanggan. Pelanggan yang merasa puas terhadap produk, akan 

menginformasikan komunikasi pemasaran kepada pihak lain, sehingga bagi 

produsen merupakan promosi yang sangat efektif. 

Tujuan perusahaan salah satunya adalah dengan mencari tahu apa kebutuhan 

dan keinginan konsumen serta pasar sasaran, sehingga dapat memberikan 

kepuasan yang dihaarapkan oleh konsumen. Bisnis kuliner saat ini menjadi bisnis 

yang banyak diminati oleh pemasar. Perkembangan bisnis kuliner mulai dari 

warung hingga restoran besar yanglmewahlmasing-masing menawarkan berbagai 

macam makanan yang dapat mengunggah selera serta mempunyai ciri khas 

makanan dari warung maupun restoran itu sendiri.  

Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek pada “Warunk Gacoan 

Madiun”. Warunk Gacoan Madiun berlokasi di jalan Kapten Saputra, Kejuron, 

Madiun. Warunk gacoan Madiun adalah tempat menyantap mie dengan nuansa 

klasik yang memiliki kesan yang menarik terutama bagi pelajar dan mahasiswa, 

dimana mereka bisa nongkrong, ngobrol dan bersantai, mengerjakan tugas, dan 
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eksis bersama. Seiring dengan berkembangnya zaman, Warunk Gacoan Madiun  

saat ini mengalami banyak perubahan, mulai dari perubahan pencahayaan yang 

lebih menarik, suasana yangnyaman, ditambah dengan kebersihan yang terjaga 

hingga makanan yang beraneka ragam. Selain itu, Warunk Gacoan Madiun adalah 

tempat yang menarik dan memikat karena dilengkapi fasilitas seperti wifi dan 

musik-musik terupdate.  Warunk Gacoan ini bisa dikatakan sukses karena 

kreativitas dalam mengembangkan suatu usaha, serta selalu berinovasi tanpa henti 

sesuai dengan kebutuhan dan trend zaman (www.miegacoan.com/). 

Keputusankadalah suatupcara atau tindakan untuk mengembangkan 

hubunganpyang logis yang mendasari permasalahan keputusan ke dalam suatu 

model sistematis, yang mencerminkanbhubungan yang terjadi diiantara faktor-

faktor yang terlibat serta mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Menurut 

Schiffman dan Kanuk (2010:23) keputusan pembelian adalah perilakurkonsumen 

yang berusaha memahami bagaimana konsumen mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskankproduk. Keputusan  pembelian 

merupakan salah satu hal yang paling penting dalam pemasaran, karena konsumen 

akan melakukanmpembelian atau tidak berdasarkan keputusan yangpmereka 

tetapkan. 

Word of mouth dinilai sebagai faktor yanglberpengaruhpterhadap keputusan 

pembelian. Word of mouth merupakan kegiatan pemasaran melalui perantara 

orang ke orang baik secara lisan, tulisan, maupun alat komunikasi elektronik yang 

berhubungan dengan pengalamanlpembelianjjasa atau pengalamannmenggunakan 

produklatau jasap(Husen, Sumowo, dan Rozi, 2018). Word of mouth memiliki 

kekuatan besar yang berdampak pada perilaku pembelian konsumen. Ketika 

konsumen sudah mengkonsumsi sebuah produk, konsumen akan melakukan 

penilaian terhadap produk yangndikonsumsinya. Rekomendasindaritteman 

yangpsudahldipercaya,lasosiasi,ldanmkonsumenllainhberpotensii untuk lebih 

dipercaya dibandingkan dari sumbervlain sepertipiklanjdan salesppeople. Dalam 

halpini, perananmoranglsangatnpentingndalam mempromosikannsuatu produk. 

Konsumen akan berbicarapkepada pelangganplain yang berpotensi menceritakan 

pengalamannya dalamnmenerimajjasantersebut, sehingga word of mouthnsangat 

http://www.miegacoan.com/
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besar pengaruhnya dan dampaknya terhadap pemasaranpjasa (Lupiyoadi, 

2001:110). Hasil penelitian Husen dkk. (2018) word of mouth berpengaruh 

signifikanppositif terhadap keputusanppembelian.   

Faktornlainnyangnjuganberpengaruhpterhadaplkeputusanvpembelianaadalah 

lokasi. Lokasi adalahlstrukturkfisik darilsebuahlusahauyangmmerupakan 

komponen utama yang terlibat dalammmembentukokesanlsebuah usaha yang 

dilakukan olehxperusahaan dalam melakukan penempatannusahanya dan kegiatan 

dalam menyediakan saluran pelayanangyang dibutuhkan olehnkonsumen (Utami, 

2012:89). Dalam mengelola suatu usaha, perusahaan harusnmemilihnlokasiyyang 

strategisddi suatujkawasankyangwdekatpdengan keramaian serta aktivitas 

masyarakat yang mudah dijangkaupoleh9konsumen. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha. Lokasi Warunk Gacoan Madiun 

sangat strategis, berdekatan dengan beberapa sekolah dan perguruan tinggi, 

terletak di pusat keramaian, letaknya juga berada dipinggir jalan raya sehingga 

dapat mempermudah konsumen untuk menjangkau lokasi Warunk Gacoan 

Madiun. Effendi, Rahadhini, dan Suddin (2016) menemukan bahwa lokasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian. 

Peneliti memilih Warunk Gacoan Madiun sebagai objek karena ingin 

mengetahui apakah word of mouth dan lokasi berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada Warunk Gacoan Madiun yang menjadi salah satu resto 

mie yang berkembang pesat hingga saat ini. Oleh karena itu, peneliti memutuskan 

untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Word Of Mouth dan Lokasi 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Warunk Gacoan Madiun. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkanklatarbbelakang,nmakanyang menjadi rumusan masalahhadalah: 

1. Apakahwword of mouth berpengaruhosignifikan positif terhadap 

keputusankpembelianbkonsumen pada Warunk Gacoan Madiun? 

2. Apakah lokasi berpengaruh signifikan positif terhadapmkeputusan 

pembelianokonsumen pada Warunk Gacoan Madiun? 
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1.3 TujuanpPenelitian 

Berdasarkannrumusanmmasalah,ntujuanlpenelitian sebagainberikut: 

1. Menguji signifikansippengaruh positif wordgofjmouth terhadap keputusan 

pembelian konsumenppada Warunk Gacoan Madiun. 

2. Mengujimsignifikansimpengaruhmpositifmlokasi terhadapmkeputusan 

pembelianmkonsumen pada Warunk Gacoan Madiun. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. BagiuPerusahaan 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar yang 

objektif dalam mengambil keputusan sertaapedomanjuntuk menentukan 

langkah-langkahgyang akan dilakukan oleh perusahaan di masayyang akan 

datang. 

2. Bagi Akademisi 

Adanya penelitian ini adalah kesempatanmuntuk menerapkan dan 

mengembangkanmpengetahuan, khususnya pengaruhmword of mouth dan 

lokasi terhadapmkeputusannpembelian, serta dapat digunakan oleh peneliti 

sebagai referensimpenelitianmmendatang melalui pengembangan model 

yang belumldiuji. 
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1.5 SistematikapPenulisan 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Padaibablini berisi latargbelakang, rumusankmasalah,ktujuan 

penelitian, manfaatnpenelitian, danlsistematikalpenulisan. 

BAB 2. TINJAUANpPUSTAKA  

Padabbab inibberisi landasanlteori, penelitiankterdahulu, hipotesis, 

model penelitian/kerangkarkonseptual. 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Pada baboini berisi desainypenelitian, identifikasi, definisivoperasional, 

pengukuranbvariabel, jenis dantsumber data, metodegpengumpulan 

data, populasi, sampel dan teknik penyampelan serta analisispdata. 

BAB 4. ANALISIS DATA DANnPEMBAHASAN 

Pada bab ini berisiptentangggambaran umumpobjek penelitian, 

deskripsi data, hasiloanalisissdata danepembahasan. 

BAB 5. SIMPULANnDANnSARAN 

Pada bab ini berisiktentangrsimpulan, keterbatasan, dan saran-saran 

untuk penelitiansselanjutnya. 
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