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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

 

 Makhluk hidup di dunia memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dalam 

hidupnya yaitu memenuhi kebutuhan pokok, diantaranya sandang, pangan dan papan. 

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya jumlah kebutuhan. Hal ini 

menjadikan para pembisnis berusaha mendirikan usaha yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia.  

Kota wisata Malang juga disebut sebagai kota kuliner yang menghadirkan bermacam-

macam aneka makanan dan jajanan, di kota Malang tercatat 270 jumlah rumah makan, 56% 

terdiri dari rumah makan menjual produk olahan ayam, 23% produk olahan sapi, 13% produk 

babi dan 3% produk kerbau (Anonimous, 2010). Dampak dari segi produsen dan dari segi 

konsumen apabila jumlah rumah makan meningkat salah satunya dari konsumen, konsumen 

akan dihadirkan bermacam-macam pilihan menu makanan, sedangkan dari segi produsen 

akan kesulitan dalam mendapatkan pasar dikarenakan adanya banyak pesaing. Banyaknya 

pesaing menjadikan produsen dituntut untuk lebih kreatif dalam menyusun strategi 

pemasaran, agar mendapatkan pasar yang baik. Salah satu alat pemasaran yang bisa 

diterapkan dalam proses pemasaran yang perlu diperhatikan produsen untuk menarik 

perhatian konsumen yaitu bauran pemasaran. Cravens (2000) menyatakan bahwa strategi 

bauran pemasaran (marketing mix) merupakan bagian dari strategi bisnis yang memberikan 

arah pada semua fungsi dan tujuan suatu organisasi. Bauran pemasaran terdiri dari 4 (empat) 

komponen yang biasanya disebut sebagai 4P yaitu produk (product), harga (price), tempat 

(place) serta promosi (promotion) (Kotler, 2007). 

Daging iga atau rib adalah bagian daging sapi yang dapat dikonsumsi yang berada 

disekeliling tulang iga atau tulang rusuk. Salah satu rumah makan di Kota Malang yang 

menyediakan makanan olahan iga yang sudah tidak diragukan lagi adalah Rumah Makan Iga 

Bakar dan Sop Buntut Sam Nawi, Rumah Makan Sop Buntut dan Iga Bakar Sam Nawi ini 

merupakan rumah makan yang berdiri pada tahun 2009 dan pertama kali berada pada jalan 

Pulosari No 18 Kota Malang tersebar di beberapa kota yang memiliki 5 cabang rumah makan 

diantaranya 1 cabang di daerah Jakarta Pusat, 1 cabang di Kota Batu, 2 cabang di Kota 

Malang dan cabang yang terbaru di Kota Surabaya. Beberapa cabang Rumah Makan Sop 

Buntut dan Iga Bakar Sam Nawi ini menunjukkan bahwa banyaknya pengunjung yang telah 
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percaya pada produk dari rumah makan ini. Pemilihan lokasi yang strategis yaitu dekat 

dengan jalan raya dan dekat dengan kawasan kampus, tempat parkir yang luas, fasilitas rumah 

makan yang unik, dimana dekorasi dibuat semenarik mungkin dengan wayang-wayang yang 

ada pada dinding rumah makan yang membuat konsumen tertarik mengunjungi rumah makan 

tersebut.  

Rumah Makan Sop Buntut dan Iga Bakar Sam Nawi di Kota Malang merupakan 

rumah makan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan sehingga mampu bersaing dan 

bertahan di dunia usaha kuliner. Perkembangan Rumah Makan Sop Buntut dan Iga bakar Sam 

Nawi di Kota Malang tidak terlepas dari upaya yang selalu dilakukan oleh pihak produsen 

untuk dapat memaksimalkan serta memberikan kepuasan bagi semua konsumennya. Rumah 

Makan Sop Buntut dan Iga bakar di Kota Malang sangat memperhatikan produk yang 

disajikan, pelayanan pada pelanggan, harga yang diberikan, serta strategi dalam memilih 

tempat yang cocok dan sesuai, sehingga pelanggan akan merasa puas dan rumah makan dapat 

bersaing dengan rumah makan lain dalam memasarkan produknya.  

Penjualan produk olahan iga pada rumah makan Sam Nawi dalam sehari 

menghabiskan daging iga ±15 kilogram, setiap kilogram daging iga bisa dipotong menjadi 12 

bagian, dalam sehari bisa diperkirakan lebih dari 100 pengunjung. Banyaknya pengunjung, 

strategisnya lokasi rumah makan dan bangunan serta dekorasi rumah makan Iga Bakar dan 

Sop Buntut Sam Nawi yang menarik menjadikan peneliti ingin melakukan kajian tentang 

“Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan Rumah Makan Sop 

Buntut dan Iga Bakar Sam Nawi di Kota Malang”.   

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana karakteristik responden dalam melakukan pembelian produk olahan iga 

pada Rumah Makan Sop Buntut dan Iga Bakar Sam Nawi di Kota Malang? 

2. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran 4P (produk, harga, tempat dan promosi) 

terhadap kepuasan konsumen dalam membeli produk olahan iga pada Rumah Makan 

Sop Buntut dan Iga Bakar Sam Nawi di Kota Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas diharapkan penelitian ini dapat memiliki tujuan 

sebagai berikut:  
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1. Untuk mengetahui karakteristik responden dalam melakukan pembelian produk olahan 

iga pada Rumah Makan Sop Buntut dan Iga Bakar Sam Nawi di Kota Malang. 

2. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan (serentak) dan parsial (terpisah) dari 

bauran pemasaran 4P (produk, harga, tempat dan promosi) terhadap kepuasan 

konsumen dalam membeli produk olahan iga pada Rumah Makan Sop Buntut dan Iga 

Bakar Sam Nawi di Kota Malang.  

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

 Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai sumber ataupun 

bahan informasi kepada perusahaan terkait dengan kepuasan pelanggan, dan unsur-unsur 

bauran pemasaran yang paling berpengaruh terhadap tingkat kepuasaan para pelanggan. Serta 

dapat dijadikan sebagai refferensi sekaligus informasi bagi peneliti lain yang tertarik untuk 

meneliti topic serupa. 

 

1.5. Kerangka Pikiran 

Ketatnya persaingan perusahaan dibidang kuliner menyebabkan kepuasan pelanggan 

menjadi prioritas utama dimana tingkat harapan pelanggan kinerja yang dilakukan perusahaan 

harus sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Perusahaan harus memperhatikan apa 

yang dianggap penting oleh para pelanggan agar mereka merasa puas. Perusahaan perlu 

mengamati faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggannya 

dan apakah telah terpenuhi. Misalnya rasa dari iga bakar yang dianggap penting dan ternyata 

menurut para pelanggan rasa dari iga bakar sangat enak, sehingga pelanggan menjadi sangat 

puas. 

Rumah  Makan Iga Bakar dan Sop Buntut Sam Nawi adalah suatu usaha yang begerak 

dibidang penjualan produk peternakan yaitu daging iga sapi, yang memiliki tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan. Salah satu alat yang digunakan untuk membantu proses pemasaran 

yaitu bauran pemasaran (marketing mix) yg terdiri dari 4 komponen 4P yaitu produk 

(product), harga (price) tempat (place) dan promosi (promotion). Faktor yang ada dalam 

bauran pemasaran merupakan variabel – variabel yang diharapkan akan mempengaruhi 

adanya respon konsumen terhapan tingkat kepuasan pelanggan dalam pembelian produk. 

Lestari (2007) melakukan penelitian mengenai Bauran Pemasaran Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen di Swalayan Aneka Usaha Malang. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi berganda dengan variabel yang digunakan yaitu produk, harga, 
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promosi, tempat menunjukkan bahwa variabel promosi berpengaruh sangat signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen. Hasil analisis regresi diperoleh bahwa faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen adalah variabel produk, harga, promosi, dan 

tempat, tetapi produk dan promosi merupakan variabel yang dominan berpengaruh, 

sedangkan variabel yang lainnya menjadi variabel pendukung yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen.  

Penelitian melakukan pengukuran kepuasan konsumen melalui beberapa variabel. 

Variabel-variabel yang dipertimbangkan oleh konsumen adalah meliputi variabel produk, 

harga, promosi,dan tempat. Variabel indikator produk adalah rasa, keempukan, 

keanekaragaman, dan aroma.Variabel indikator dari harga yaitu harga jual dari produk itu 

sendiri, perubahan produk, perbandingan produk, dan kesesuaian produk dengan harga yang 

ditawarkan. Variabel indikator tempat meliputi Accesbility, Visibility, dan  Infrastructure. 

Variabel indikator promosi adalah produsen, mulut ke mulut , dan lewat internet/Online dan 

setelah mendapatkan informasi tentang bauran pemasaran yang berdampak pada kepuasan 

konsumen maka manajemen dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa bauran pemasaran 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian olahan iga pada 

rumah makan Sop Buntut dan Iga Bakar Sam Nawi di Kota Malang. Kerangka pikir 

penelitian secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Bauran Pemasaran 

(Marketing Mix) (4P) 

Strategi Pemasaran 

Usaha Rumah Makan Iga Bakar dan Sop Buntut 

“Sam Nawi” di Kota Malang 

Harga (Price) Promosi (Promotion) Tempat (Place) Produk (Product) 

 Rasa (X1.1) 

 Keempukan 

(X1.2) 

 Keanekaragaman 

produk (X1.3) 

 Aroma (X1.4) 

 Harga jual 

(X2.1) 

 Perubahan harga 

(X2.2) 

 Perbandingan 

harga (X2.3) 

 Kesesuaian 

harga(X2.4) 

 Accesbility 

(X3.1) 

 Visibility 

(X3.2) 

 Infrastructure 

(X3.3) 

 Produsen 

(X4.1) 

 Mulut ke mulut 

(X4.2) 

 Lewat 

internet/Online 

(X4.3) 

Kepuasan Konsumen/ 

Pelanggan (Y) 

 Kebutuhan (Y1) 

 Keinginan (Y2) 
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1.6. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pernyataan penelitian. Hipotesis dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 Variabel Produk, Harga, Tempat, dan Promosi diduga berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan di Rumah Makan Sop Buntut dan Iga Bakar Sam Nawi di Kota 

Malang 

 

 

 


