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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 
 Sumber protein hewani memberikan kontribusi yang 
sangat penting untuk memproduksi zat-zat makanan yang 
essensial bagi tubuh manusia, salah satunya adalah daging 
ayam. Daging ayam merupakan salah satu produk peternakan 
yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Kota Malang. 
Nilai gizi yang cukup bagus dan dapat diperoleh dengan harga 
yang relatif bisa dijangkau oleh berbagai kalangan ini 
menyebabkan daging ayam memiliki nilai yang lebih di mata 
masyarakat.  
 Kota Malang merupakan kota pelajar, hal ini 
dibuktikan dengan banyaknya universitas, seperti Universitas 
Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam 
Maulana Malik Ibrahim, Politeknik Negeri Malang, 
Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam 
Malang dan universitas-universitas lainnya. Populasi Kota 
Malang semakin padat dengan adanya mahasiswa dari 
berbagai daerah yang datang untuk mencari ilmu di 
universitas-universitas tersebut di atas. Mahasiswa lebih 
menggemari makanan dengan harga yang murah, porsi banyak 
dan enak, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi uang 
sakunya. Alasan inilah yang menjadi sumber rejeki bagi 
masyarakat Malang khususnya para pedagang kuliner 
khususnya warung makan untuk memperluas usahanya, 
sehingga timbul suatu hubungan saling menguntungkan dari 
kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dapat 
memperoleh nafkah dan keuntungan untuk dapat 
melangsungkan hidupnya, sedangkan pihak pembeli dapat 



2 
 

memperoleh pelayanan dan harga yang sesuai dengan kondisi 
perekonomiannya. 

 Peluang untuk berbisnis menjadi salah satu incaran 
yang paling diminati oleh berbagai kalangan, baik menengah 
ke bawah maupun menengah ke atas. Persaingan untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik dapat menempatkan 
konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membeli 
produk yang ditawarkannya. 
 Salah satu potensi Kota Malang yang berkembang 
dengan cepat adalah banyak berdirinya warung makan, 
khususnya warung ayam goreng lalapan. Makanan ini dapat 
dikatakan lezat dan relatif murah meskipun di sisi lain 
kandungan gizinya sedikit kurang seimbang dengan asupan 
gizi manusia pada umumnya. Jumlah penduduk Kota Malang 
yang tidak sedikit dan ditambah banyaknya pendatang yaitu 
mahasiswa menjadikan bisnis warung ayam goreng lalapan ini 
mengalami perkembangan yang pesat, sehingga menyebabkan 
persaingan bisnis kuliner untuk merebut dan menjadi penguasa 
pasar, berbagai upaya pun dilakukan agar bisnis kulinernya 
berkembang dan mendapat keuntungan yang maksimal.  
 Berdasarkan fenomena di atas, maka timbul suatu 
keinginan untuk melakukan penelitian tentang “Analisis 
Bauran Pemasaran Dalam Membeli Ayam Goreng”. Penelitian 
ini dititikberatkan pada konsumen yang membeli ayam goreng 
di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas Malang, 
dengan alasan bahwa konsumen dari kedua warung tersebut 
adalah konsumen menengah ke bawah, selain itu karena 
produk utama yang ditawarkan adalah ayam goreng. Para 
pedagang ini tidak hanya berjualan ayam goreng lalapan, akan 
tetapi juga menyediakan minuman seperti es teh, es jeruk, teh 
hangat, jeruk hangat dan kopi. 
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1.2  Rumusan Masalah 
 Persaingan dagang antar penjual ayam goreng di Kota 
Malang telah membuat para penjual melakukan berbagai 
strategi dalam menjual dagangannya. Dari uraian tersebut 
dapat ditarik permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik konsumen dalam membeli 
ayam goreng di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono 
Tlogomas Malang? 

2. Apakah faktor-faktor yang dipertimbangkan 
konsumen terkait produk, harga, tempat dan promosi 
dalam membeli ayam goreng di Lalapan Kalpataru 
dan Cak Yono Tlogomas Malang? 
 

1.3  Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis karakteristik konsumen dalam membeli 
ayam goreng di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono 
Tlogomas Malang. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan 
konsumen terkait produk, harga, tempat dan promosi 
dalam membeli ayam goreng di Lalapan Kalpataru 
dan Cak Yono Tlogomas Malang. 
 

1.4  Kegunaan Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai berikut: 

1. Bagi penjual, dapat memberikan informasi yang 
berguna dalam bidang pemasaran yang ditekankan 
pada perilaku konsumen dalam memutuskan 
pembelian ayam goreng lalapan di Kota Malang, 
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sehingga dapat melakukan evaluasi strategi pemasaran 
untuk meningkatkan volume penjualan. 

2. Bagi konsumen, sebagai bahan informasi penggunaan 
strategi yang sesuai untuk pengembangan usaha 
terutama bagi pemerhati ilmu sosial dan bisnis. 

3. Bagi peneliti, dapat menambah wacana baru dalam 
upaya pengembangan konsep dan metode ilmu sosial. 
 

1.5  Kerangka Pikir 
 Daging ayam merupakan salah satu sub sektor 
peternakan. Produsen bertugas untuk memenuhi kebutuhan 
dan keinginan konsumen dengan produk yang ditawarkan, 
yaitu ayam goreng. Konsumen memilih ayam goreng untuk 
memenuhi kebutuhannya melalui konsep nilai pelanggan 
sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. 
Nilai produk dan jumlah biaya yang sesuai merupakan harapan 
konsumen setelah membeli produk yang diinginkan. 
 Banyak penjual yang menerapkan bauran pemasaran 
(marketing mix) untuk memasarkan produk dagangannya. Cara 
ini dilakukan agar peran dan fungsi pemasaran dapat mencapai 
sasaran yang dapat menghasilkan produk atau jasa untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen. Bauran pemasaran tersebut 
meliputi produk, harga, tempat dan promosi. Skema kerangka 
pikir dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

Bauran pemasaran  
(Marketing Mix): 
a. Produk (X1) 

- rasa (X1.1) 
- kemasan/ 

penyajian (X1.2) 
- ukuran (X1.3) 
- tekstur (X1.4) 

b. Harga (X2) 
- tingkat harga 

(X2.1) 
- kesesuaian 

harga (X2.2) 
- terjangkau (X2.3) 
- daya saing 

harga (X2.4) 
c. Tempat (X3) 

- kenyamanan 
(X3.1) 

- tempat parkir 
(X3.2) 

- kebersihan (X3.3) 
jarak (X3.4) 

d. Promosi (X4) 
- Informasi dari 

mulut ke mulut 
(X4.1) 

- pemasangan 
spanduk (X4.2) 

- saran dari teman/ 
keluarga (X4.3) 

- brosur (X4.4) 

Ayam  
Goreng 

Keputusan 
Pembelian (Y): 

- Sesuai kriteria 
yang diinginkan 
(Y1) 

- Kepuasan dari 
pembelian 
sebelumnya 
(Y2) 

- Mencari 
variasi/coba-
coba (Y3) 

- Tidak ada 
waktu untuk 
mencari 
alternatif (Y4) 

 

Konsumen 

Karakteristik 
konsumen: 

- Umur 
- Jenis kelamin 
- Pekerjaan 
- Pendidikan 
- Frekuensi 

pembelian 
- Penghasilan/ 

uang saku 
- Potongan 

ayam 
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1.6  Hipotesis 
Produk, harga, tempat dan promosi berpengaruh 
terhadap konsumen dalam membeli ayam goreng di 
Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas Malang. 

 
 
 


