
BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis berkembang semakin pesat seiiring dengan 

perkembangan zaman yang semakin maju. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin 

merebahnya bisnis - bisnis baru yang didirikan oleh para pengusaha yang ada di 

Indonesia mulai dari pengusaha baru sampai dengan pengusaha yang sudah lama 

berkecimpung di dunia bisnis. Hal ini menyebabkan kondisi pasar sangat 

kompetitif, sehingga tidak jarang suatu bisnis yang gulung tikar akibat tidak dapat 

bersaing dengan perusahaan pesaingnya. Dalam keadaan seperti ini perusahaan 

harus mengatur strategi dan benar-benar paham dengan kondisi pasar yang akan 

dihadapi. Terlebih lagi perusahaan juga harus mengetahui dan memahami 

kebutuhan dan keinginan konsumennya. Salah satu hal yang perlu dipahami oleh 

perusahaan yaitu bauran pemasaran. 

Bauran pemasaran menurut Dewi dan Sutanto (2018) adalah proses 

penggabungan dalam strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi 

masing-masing perusahaan yang terstandarisasi dengan produk, harga, promosi 

dan lokasi. Variabel bauran pemasaran 4P terdiri dari Product (Produk), Price 

(Harga), Place (Saluran Distribusi) dan Promotion (Promosi).   

Kotler dan Amstrong (2011:236) dalam Watae, dkk (2017:4247) 

berpendapat, produk adalah semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

menarik perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan 

suatu keinginan atau kebutuhan. Selain mengetahui keinginan konsumen, seorang 

produsen juga harus memikirkan bagaimana cara untuk mempromosikan produk 

nantinya. Proses pemasaran akan berhasil dengan dukungan promosi yang tepat. 

Shinta (2011:105) dalam Pertiwi (2016 : 181) berpendapat, Harga adalah 

suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk rupiah guna pertukaran / transaksi atau 

sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. 

Menurut Watae, dkk (2017:4247) Tempat atau lokasi merupakan perencanaan dan 

pelaksanaan program penyaluran produk atau jasa melalui tempat atau lokasi yang 



tepat. Oleh karena itu pemilihan lokasi yang tepat sangat disarankan dalam 

memulai usaha atau bisnis. 

 Alma (2009) dalam Wiguna dan Widyatami (2017:28) menyatakan bahwa  

promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan 

calon konsumen tentang barang dan jasa. Tujuan promosi ialah memperoleh 

perhatian, mendidik, mengingatkan, dan menyakinkan calon konsumen.  

Suatu bisnis agar dapat bertahan dalam persaingan pasar, perusahaan juga 

harus mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen agar nantinya konsumen 

melakukan keputusan pembelian pada perusahaan tersebut. Menurut Pertiwi, dkk 

(2016:182) Keputusan pembelian adalah suatu proses dimana konsumen 

melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu 

atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan tertentu dalam 

pembelian. Oleh sebab itu suatu perusahaan harus terus menerus mengembangkan 

produknya dengan cara berinovasi dan meningkatkan kualitas produk sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan konsumen agar konsumen memutuskan 

melakukan pembelian. 

Kebutuhan manusia yang sangat penting untuk dipenuhi salah satunya yaitu 

kebutuhan primer yang mana didalamnya termasuk makanan dan minuman. 

Dengan makan dan minum, manusia dapat melangsungkan hidupnya. Hal tersebut 

menjadikan ide bisnis baru bagi para pengusaha untuk menggeluti bisnis di bidang 

kuliner. Namun dikarenakan bisnis kuliner ini cukup menjanjikan akibatnya 

semakin banyak pengusaha yang menggeluti bisnis ini, sehingga  persaingan yang 

terjadi antar pengusaha kuliner juga semakin ketat. Dalam produk kuliner, 

konsumen memiliki tingkat sensitifitas yang cenderung lebih tinggi. Jika produk 

kuliner yang konsumen konsumsi tidak sesuai dengan keinginan dan standar 

konsumen, maka konsumen cenderung tidak melakukan pembelian ulang.  

Fenomena  bisnis yang sedang terjadi di Indonesia yaitu bisnis minuman 

yang terbuat dari berbagai macam jenis bahan baku yang berbeda-beda, seperti 

minuman berbahan dasar kopi, teh, coklat, boba, buah-buahan dan lain 

sebagainya. Salah satu produsen minuman yang ada di Bondowoso yaitu Kedai 

Avocado. Kedai Avocado merupakan produsen minuman yang berbahan dasar 



buah Alpukat. Produk yang dihasilkan oleh kedai ini merupakan sebuah inovasi 

baru untuk menikmati buah alpukat. Cara penyajian alpukat di kedai ini yaitu 

dengan diserut dan dicampurkan dengan bahan pendukung lainnya seperti nangka, 

durian dan kelapa muda dan juga es sebagai pelengkapnya.   

Kedai Avocado ini sudah berdiri sejak tahun 2014 yang diawali dengan 

berjualan kaki lima. Dan seiring berjalannya waktu lebih tepatnya pada tahun 

2017, Kedai Avocado memutuskan untuk membuka outlet berupa ruko yang 

berlokasi di pusat kota Bondowoso lebih tepatnya di Jalan Diponegoro sebelah 

barat alun- alun Bondowoso. Meskipun usaha kuliner ini hanya diberi nama 

“Kedai” namun hingga saat ini Kedai Avocado mampu mempertahankan 

keberlangsungan usahanya serta  dapat bersaing dengan bisnis sejenisnya yaitu 

minuman kekinian yang semakin hari semakin merebah keberadaannya. 

Latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, membuat peneliti tertarik 

untuk meneliti pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian pada 

Kedai Avocado di Kabupaten Bondowoso, agar nantinya dapat memberikan saran 

dan masukan terhadap Kedai Avocado terkait dengan variabel mana yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian sehingga dapat memunculkan strategi 

baru dan dapat bersaing di pasaran. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah yang dapat dirumuskan dari uraian latar belakang 

diatas yaitu :  

1. Apakah bauran pemasaran berpengaruh secara serempak terhadap keputusan 

pembelian pada Kedai Avocado di Kabupaten Bondowoso? 

2. Apakah bauran pemasaran berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian pada Kedai Avocado di Kabupaten Bondowoso? 

3. Apakah variabel bauran pemasaran yang berpengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian pada Kedai Avocado  di Kabupaten Bondowoso? 

 



1.3 Tujuan 

Tujuan melaksanakan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengaruh secara serempak bauran pemasaran terhadap 

keputusan pembelian pada Kedai Avocado di Kabupaten Bondowoso. 

2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial bauran pemasaran terhadap 

keputusan pembelian pada Kedai Avocado  di Kabupaten Bondowoso. 

3. Untuk menganalisis dan menentukan variabel yang berpengaruh dominan 

terhadap keputusan pembelian pada Kedai Avocado di Kabupaten 

Bondowoso. 

 

1.4 Manfaat  

1. Bagi perusahaan  

Dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Kedai Avocado 

untuk mengambil kebijakan dalam menentukan Bauran Pemasaran yang 

tepat dan meorientasikan keputusan pembelian konsumen. 

2. Bagi Peneliti dan Peneliti Selanjutnya 

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan memahami kondisi nyata dilapang 

mengenai pengaruh bauran pemasaran yang mempengaruhi keputusan 

pembelian pada Kedai Avocado. Serta bagi peneliti selanjutnya dapat 

dijadikan referensi tambahan dan bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 


