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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman, para pelaku bisnis semakin banyak dan 

tingkat persaingan bisnis hari ke hari semakin ketat. Sehingga para pelaku bisnis 

harus memiliki terobosan-terobosan baru untuk dapat bersaing. Setiap pengusaha 

dituntut untuk mampu melihat peluang dan risiko yang mungkin terjadi, hal 

tersebut harus dilakukan agar tidak kalah dalam persaingan. Kekalahan dalam 

persaingan akan berdampak terhadap perusahaan, yaitu perusahaan akan 

mengalami kerugian dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini harus 

selalu terpikirkan oleh para pengusaha, supaya bisnis yang mereka jalani tetap 

lancar dan tidak mengalami kebangkrutan. 

Pada saat ini pertumbuhan dunia usaha di Indonesia terus berkembang 

terutama untuk sektor industri, perdagangan dan jasa. Hal ini menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan banyak muncul perusahaan baru. Salah 

satu bisnis yang sedang menjamur yaitu bisnis dalam bidang makanan (kuliner). 

Bukan hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan kota lainnya, di 

Tasikmalaya juga bisnis kuliner sangat diminati. Salah satu perusahaan yang ikut 

andil dalam bisnis jasa kuliner salah satunya adalah Bu Agus Catering. Dimana 

Bu Agus Catering menyediakan makanan-makanan tradisional khas sunda. 

Dalam pengelolaan suatu bisnis banyak hal yang perlu diperhatikan agar 

perusahaan dapat berjalan lancar dan bisa mendapatkan pendapatan yang besar. 
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Maka dari itu, pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa aspek di antaranya 

yakni kualitas layanan dan lokasi perusahaan, sehingga masyarakat mudah 

mengenali identitas perusahaan dan lokasi perusahaan berada. 

Kualitas layanan dalam dunia bisnis perlu diperhatikan dimana persaingan 

antar perusahaan pada masa kini bukan lagi berorientasi pada cara meningkatkan 

volume penjualan tetapi lebih  berorientasi pada bagaimana memuaskan 

kebutuhan pelanggan sehingga berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang 

akan meningkatkan penjualan. 

Kualitas layanan merupakan setiap tindakan yang ditawarkan oleh satu 

pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible dan harus dikerjakan 

sebaik mungkin (Tjiptono, 2012:1740). 

Kemudian pemilihan lokasi perusahaan penting untuk diperhatikan. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen maupun pelanggan 

untuk datang ke tempat yang akan dituju. Semakin mudah lokasi perusahaan 

dijangkau, maka akan semakin banyak yang tahu.  

Faktor lokasi/tempat merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu 

bisnis. Strategi lokasi/tempat adalah salah satu determinan yang paling penting 

dalam perilaku konsumen, perusahaan harus memilih lokasi yang strategis dalam 

menempatkan tokonya di suatu kawasan/daerah yang dekat dengan keramaian dan 

aktivitas masyarakat (Jeni Raharjani 2005:5).  

Dalam pengambilan keputusan pembelian suatu produk atau jasa diawali 

oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Tahapan dari 

suatu pembelian menurut Kotler (2010:224) adalah pengenalan masalah, 
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pencarian informasi, penilaian alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca 

pembelian. 

Semakin berkembangnya masyarakat modern dan dengan kesibukan yang 

mereka kerjakan, mengakibatkan mereka untuk selalu mencari sesuatu yang 

bersifat praktis dan instan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Salah satunya 

dengan mencari makanan dan minuman diluar rumah. Selain untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, banyak orang yang tidak mau ambil susah ketika akan 

mengadakan acara-acara kantor maupun acara-acara rumahan seperti rapat kerja, 

pengajian, pernikahan, syukuran dan yang lainnya. Maka mereka lebih 

mempercayakan pada pihak penyedia makanan seperti catering untuk mengatur 

segala sesuatunya terutama untuk konsumsi acara. 

Di Tasikmalaya sendiri bisnis catering sangat diminati, terbukti banyak 

bermunculan nama-nama catering baru. Dan ini lebih memudahkan masyarakat 

untuk memilih catering mana yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

mereka. Bu Agus Catering merupakan salah satu catering yang ada di 

Tasikmalaya yang menjual makanan-makanan khas sunda. Bu Agus Catering 

beralamat di Jalan Warungsumedang No.27, Desa Manonjaya, Kecamatan 

Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. 

Untuk fenomena yang dihadapi Bu Agus Catering adalah dari kualitas 

layannya. Kualitas layanan yang diberikan memang sudah baik, seperti pesanan 

konsumen berapapun jumlahnya tetap akan diterima dan diantar sampai ke tempat 

konsumen. Tetapi masih ada beberapa kualitas layanan yang harus ditingkatkan, 

salah satunya adalah dalam pengantaran pesanan kepada konsumen terkadang 
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tidak tepat waktu. Hal ini harus segera dibenahi, karena akan berpengaruh pada 

keputusan pembelian selanjutnya. 

Fenomena yang dihadapi selanjutnya adalah lokasi. Lokasi Bu Agus 

Catering  jauh dengan pusat Kota Tasikmalaya, untuk sampai ke tempat 

perusahaan dibutuhkan waktu kurang lebih selama 40 menit untuk kendaraan roda 

empat. Lokasi perusahaan berada di Kecamatan Manonjaya yang memang jauh 

dari pusat Kota Tasikmalaya dan konsumen perusahaan juga tidak hanya berasal 

dari sekitaran Kecamatan Manonjaya saja, namun konsumen Bu Agus Catering 

banyak berasal dari pusat Kota Tasikmalaya dan daerah yang jauh dari tempat 

perusahaan. Tentunya hal ini akan menyulitkan konsumen untuk sampai ke 

perusahaan. 

Hal-hal diatas harus bisa cepat diperbaiki agar konsumen Bu Agus Catering 

tetap tinggi dan tidak menurun. 

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan diatas, perlu kiranya diteliti 

sejauh mana pengaruh kualitas layanan dan lokasi terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Bu Agus Catering. Maka dari itu, hasil penelitian tersebut akan 

dituangkan dalam usulan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan 

dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada konsumen Bu Agus 

Catering). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah pokok yang dibahas dalam latar belakang penelitian, 

penulis membatasi dan mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut : 
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1. Bagaimana Kualitas Layanan di Bu Agus Catering. 

2. Bagaimana Lokasi di Bu Agus Catering. 

3. Bagaimana Keputusan Pembelian di Bu Agus Catering. 

4. Bagaimana Pengaruh Kualitas Layanan dan Lokasi Terhadap Keputusan 

Pembelian di Perusahaan Bu Agus Catering baik secara parsial maupun 

simultan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kualitas Layanan di Bu Agus Catering. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Lokasi di Bu Agus Catering. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Keputusan Pembelian di Bu Agus 

Catering. 

4. Mengetahui Pengaruh Kualitas Lelayanan dan Lokasi terhadap Keputusan 

Pembelian di Bu Agus Catering baik secara parsial maupun simultan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Pengembangan Ilmu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan khususnya pada bidang manajemen pemsaran dengan topik Pengaruh 

Kualitas Layanan dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian. 
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2. Terapan Ilmu 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perushaan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan untuk kedepannya. Begitupun bagi perusahaan 

lain yang bergerak di bidang kuliner untuk dapat mempelajari kualitas 

layanan dan lokasi terhadap keputusan pembelian. 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi penulis sehingga 

penulis dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh kualitas layanan dan 

lokasi terhadap keputusan pembelian. 

c. Bagi Pihak lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi pembaca 

sebagai ilmu penegetahuan tambahan khususnya yang akan mengadakan 

penelitian dan bisa bermanfaat di masa yang akan datang. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan Bu Agus Catering yang 

beralamat di Jl. Warung Sumendang No. 27 RT 031/004, Desa Manonjaya, 

Kabupaten Tasikmalaya. Hp 081312654444 
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1.5.2 Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan yaitu mulai pada bulan April, 

Agustus sampai dengan bulan Desember 2018. Untuk lebih jelasnya jadwal 

kegiatan penelitian terlampir pada lampiran. 


