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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Seiring berkembangnya teknologi informasi dengan cepat dan pesat, 

memungkinkan sebuah kelompok atau individu dapat menerima, mengkaji dan 

menerima segala sesuatu informasi dengan cepat untuk memenuhui kebutuhan, 

informasi yang di terima tentu akan berdampak terhadap perilaku manusia yang 

lebih mengutamakan hasrat nya untuk memuaskan atau mendapatkan baik dalam 

pemenuhan informasi, teknologi bahkan pemenuhan akan kebutuhan pokok 

sehari-hari nya, salah satu nya yang terutama adalah kebutuhan pokok terhadap 

makanan dan minuman. 

Maraknya persaingan pada beberapa tahun belakangan ini menyebabkan 

meningkatnya persaingan bisnis dibidang kuliner salah satunya adalah Restoran 

suatu bidang usaha komersil yang menyediakan jasa makanan dan minuman, 

sebuah laporan dalam beberapa tahun terakhir menunjukan bisnis kuliner di 

Indonesia secara online semakin berkembang. Gaya hidup dan kebutuhan 

penduduk yang semakin tinggi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

hal ini. Parama Indonesia yang membantu perusahaan start-up berkembang 

memberikan data, bahwa pertumbuhan sektor kuliner di Indonesia rata-rata 

pertumbuhan 7 hingga 14 persen pertahun dalam 5 tahun terakhir. Data ini hasil 

nya sama dengan yang di miliki oleh BEKRAF. (www.cnnindonesia.com, 2017). 

Deputi Permodalan Bekraf Fadjar menyampaikan bahwa dari 16 sektor, 

yang menyumbangkan 30% untuk perekonomian kreatif ada 3 sektor. Sektor itu 
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yang di maksud yakni kuliner, mode, dan kerajinan. Yang memberikan 

sumbangsih sebesar 34% adalah sektor kuliner. (www.cnnindonesia.com, 2017). 

Masyarakat di kota-kota besar yang merupakan faktor yang sangat 

memicu, peningkatan terhadap bisnis kuliner, dan salah satu pola hidup yang 

memicu peningkatan bisnis kuliner adalah masyarakat yang bekerja hingga malam 

hari membuat pekerja lebih sering memesan makanan diluar ketimbang makan 

dirumah. Dan perilaku tersebut di dukung oleh perkembangan teknologi dan 

internet. (www.cnnindonesia.com, 2017)    

Purchase intention atau minat beli merupakan respon yang muncul dari 

perilaku konsumen terhadap objek yang menunjukkan hasrat atau keinginan untuk 

melakukan pembelian terhadap produk atau jasa. Menurut Belch dan Belch (2009)  

purchase intention  merupakan predisposisi untuk membeli barang atau merek 

tertentu, dan pada umum nya  purchase intention  dapat muncul setelah seorang 

calon pembeli melakukan evaluasi persepsi terhadap produk tesebut (Kotler dan 

Armstrong, 2014).  

Pengertian secara umum mengenai Merek (Brand) yaitu untuk 

mengidentifikasikan suatu nama, symbol, kata, tanda istilah, atau desain, atau 

kombinasi dari semua nya yang membedakan pembuat atau penjual produk dan 

jasa tertentu (Kotler, Armstrong 2009). Menurut Bilson Simamora (2010) merek 

merupakan desain yang di tujukan untuk membuat suatu perbedaan barang dan 

layanan jasa dari penjual satu dengan penjual lain nya atau merek juga disebut 

nama, istilah, symbol, tanda.  

Features (keistimewan atau ciri-ciri) yaitu pelengkap atau karakteristik 

sekunder, kelengkapan atau ketersedian barang atau jasa (Tjiptono 2010). 
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Menurut Kotler Armstrong fitur merupakan perangkat untuk bersaing yang tujuan 

nya untuk membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dengan perusahaan 

lain nya, ini sangat tergantung pada persepsi dan penilaian konsumen itu sendiri  

Pada dasar nya, konsumen yang sudah pernah melakukan pembelian 

terhadap suatu produk akan lebih mudah mengambil keputusan pembelian atau 

terus menerus terhadap produk yang sama. Konsumen dalam keputusan 

pembelian nya akan melakukan pertimbangan kembali jika faktor-faktor yang 

mempengaruhui nya berubah. Pertimbangan konsumen dalam pengambilan 

keputusan yaitu tentang: harga produk, jenis produk, bentuk produk, waktu 

pembelian dan cara pembayaran nya, jumlah produk, merek produk. Setiap 

perusahaan membuat merek terhadap produk dan jasa nya untuk memiliki 

keunikan dan perbedaan yang khas agar tampil berbeda dengan para pesaing. Pada 

akhir nya akan dapat di temui konsumen yang berperilaku terhadap suatu merek 

atau loyatilas dalam pengunaan terhadap merek tersebut. 

Lesunya ekonomi saat ini tak mampu membendung geliat bisnis kuliner di 

Pulau Batam. Bisnis kuliner tetap tumbuh lengkap dengan keunikan konsep dan 

kreasi masing-masing ”Kalau sudah menyangkut urusan perut, biasa jadi urusan 

utama. Karena lapar tidak bisa di biarkan lama-lama,” ungkap mahasiswi Uniba, 

Rita, saat menikmati santapan siangnya di kafe Nagoya Hill Mall, Batam. 

(www.batampos.co.id, 2017). 

Sementara penanggung jawab Universe Café, Resto & Bar, Thien Pao, 

mengatakan saat ini persaingan bisnis kuliner di Batam semakin ketat. Untuk bisa 

memenangkan pasar, pengusaha kuliner harus mampu menyajikan keunikan 

tersendiri. (www.batampos.co.id, 2017). Pengelola kafe dan warung untuk 
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memberikan harga yang kompetetif, karena banyak masyarakat yang beranggapan 

makanan di kafe itu mahal. (www.batampos.co.id, 2017). 

Wisata kuliner menjadi destinasi yang cukup diminati oleh wistawan, 

untuk itu Pemerintah Kota Batam telah membentuk tim dan turun langsung untuk 

memastikan seluruh penyedia makanan bersih, dan memenuhui standar keamanan 

saat dikonsumsi. (www.batampos.co.id, 2017) 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dari fakta - fakta yang 

menyatakan bahwa persaingan bisnis dibidang kuliner pada saat ini sangat ketat  

dan menunjukan pertumbuhan yang cukup bagus. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk mengaitkan Brand, Features, Price, Social Influence terhadap purchase 

intention  pada Cafe maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul :  

Analisis Pengaruh Brand, Features, Price dan Social Influence pada  

Purchase Intention terhadap Cafe di Kota Batam. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang dapat di identifikasikan adalah: 

1. Menganalisis Brand apakah berpengaruh terhadap Purchase Intention? 

2. Menganalisis Features apakah berpengaruh terhadap Purchase Intention? 

3. Menganalisis Price apakah berpengaruh terhadap Purchase Intention? 

4. Menganalisis Social Influence apakah berpengaruh terhadap Purchase 

Intention? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan atau dorongan peneliti untuk melakukan penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Brand dapat berpengaruh terhadap Purchase Intention. 

2. Untuk mengetahui Features dapat berpengaruh terhadap Purchase 

Intention. 

3. Untuk mengetahui Price dapat berpengaruh terhadap Purchase Intention. 

4. Untuk mengetahui Social Influence dapat berpengaruh terhadap Purchase 

Intention. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Perusahaan 

Agar hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan digunakan 

sebagai bahan refrensi atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

guna meningkatkan kinerja perusahaan. 

2. Akademisi 

Mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan sebagai bahan 

kajian penelitian diwaktu yang akan datang. 

3. Sumber data ataupun peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan untuk digunakan sebagai referensi dasar 

memperoleh informasi penelitian, wawasan dan  perluasan penelitiain 

untuk pengembangannya. 
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1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan uraian secara garis 

besar mengenai isi dan pembahasan masing-masing bab dalam penulisan skripsi 

ini, yang terdiridari lima bab yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini memuat uraian tentang latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini memuat uraian menjelaskan tentang model 

penelitian terdahulu, definisi variabel, serta model penelitian 

dan perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini memuat uraian rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan 

data, metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memuat uraian hasil pengujian data, analisis 

statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik 

beserta dengan penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis yang 

diuji. 

BAB V : KESIMPULAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini memuat uraian kesimpulan dari pembahasan pada 

bab-bab sebelumnya, rekomendasi dan saran dari penulis 
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mengenai permasalahan yang diteliti yang mungkin berguna 

bagi penelitian selanjutnya. 
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