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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang  

 

Pemasaran Digital (Digital marketing) adalah salah satu cara guna semua  

orang atau dalam pemasaran digital atau komunitas tertentu. Disaat ini kebutuhan 

masyarakat ialah untuk bersosialisasi diri dalam hubungan yang dapat 

mengarahkan pada pertumbuhan kreativitas pribadi dan ide-ide bisnis yang 

dihasilkan oleh inovasi. Kebutuhan umum penggunaan sehari-hari yaitu makanan, 

minuman, pakaian, alat-alat tulis, perlengkapan dan realisasi diri.  

Pertumbuhan makanan cepat saji di Indonesia tentu saja memiliki 

kenaikan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Indonesia’s 

Food Service menunjukkan bahwa konsumsi makanan cepat saji di Indonesia 

pada periode 2013-2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2013 

konsumsi makanan cepat saji di Indonesia hanya 33.625.9 juta, namun pada tahun 

2019 telah mencapai 56.290.7 juta  

Gambar 1.1 Hasil Food Service di Indonesia: 

Nilai-Nilai Penjualan dan Pengembangan Layanan Makanan di Indonesia 

oleh Subsektor, 2016.    
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NO. Subsektor 2013 2014 2015 2016 % CAGR 

2010-14 

% CAGR 

2015-19 

1 Total Jasa 

Makanan 

Konsumen 

33.625.9 36.814.8 39.906.4 43.310.8 8.7 9.0 

2 Restoran 

Layanan Penuh 

27.486.2 30.022.8 32.465.4 35.152.5 8.5 8.8 

3 Kafe/Bar 3.298.6 3.634.9 3.969.0 4.338.8 9.4 9.7 

4 Makanan Cepat 

Saji 

1.442.8 1.651.3 1.861.1 2.092.8 12.7 12.1 

5 Kios-kios 

Jalanan 

1.203.6 

 

1.291.9 1.376.4 1.468.7 6.3 7.2 

6 Layanan 

Konsumen Pizza 

356.8 411.9 474.2 542.5 11.6 12.3 

7 Kafeteria 

Layanan Sendir 

179.9 196.8 211.7 228.1 8.9 8.1 

8 100% Jasa 

Pengiriman ke 

Rumah 

14.9 17.1 22.8 29.8 57.2 27.3 

Sumber: Euromonitor Internasional (2016) 

 

Menurut (Morwitz, 2014) mendefinisikan perceived quality sebagai 

konsumen cenderung lebih menyukai produk yang harganya mahal ketika 

informasi yang mereka dapatkan hanya harga produknya.  Dalam penelitian 

(Saleem et al., 2015) perceived quality diukur dengan performa jasa, kecepatan 

dalam penyampaian jasa, tanggapan karyawan, kepercayaan terhadap perusahaan 

serta mempunyai kepahaman dalam kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Menurut (Ling et al., 2010) mendifinisikan Information Search adalah 

strategi pembelajaran yang menekankan kemampuan terhadap oranglain untuk 

mencari informasi dan berbagai sumber atas pertanyaan dan kasus yang diajukan 

untuk memecahkan dan menjawab berdasarkan informasi yang didapatkan. 
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WOM tersebut jika kita menggunakan media jaringan internet itu akan 

lebih cepat . Dengan adanya internet dapat melakukan metode komunikasi 

contohnya email atau sosial media (facebook, dan instagram). Mengunakan WOM 

di internet akan mendapatkan foto-foto produk yang ingin kita ketahui. Tentunya 

internet bukan hal biasa lagi  untuk masyarakat sekelilingnya, memungkinkan 

setiap orang dengan cara mudah dan praktis menemukan informasi sehingga 

pemasar saat ini dapat dengan mudah dalam memasarkan produk mereka. 

Pemasar tersebut memakai kata-kata yang unik untuk  menarik konsumen untuk 

beli produk-produk ini (Lovelock et.al, 2011). E-wom bias juga dimaksud dengan 

rekomendasi oleh pelanggan atau mantan pelanggan untuk beli produk melewati 

internet dan memberikan komentar online di situs web tersebut (Jalivand dan 

Samiei, 2012). 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dijelaskan di atas, penelitian 

ini mengambil judul “Analisis pengaruh Perceived Quality, Information 

Search, dan Word of Mouth terhadap Purchase Intention (Pada Restoran 

Cepat Saji di Batam)”. 

1.2  Permasalahan Penelitian 

Permasalahan pada penelitian ini ialah mengidentifikasi factor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen atau pelanggan masih rendah menggunakan internet 

untuk memesan makanan cepat saji dan mendapatkan kekurangan informasi 

ataupun tidak mendapatkan iklan, promosi dari sosial media tersebut 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berlandaskan permasalahan diatas, peneliti berkehendak peneliti-peneliti 

bisa menegaskan massa supaya bisa memanfaatkan internet ataupun sosial media 

untuk memesan makanan cepat saji tersebut. Tujuan lainnya adalah agar para 

konsumen ataupun pelanggan dapat memudahkan dalam memesan makanan cepat 

saji tesebut. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diinginkan oleh penelitian: 

1. Bagi perusahaan 

Peneliti ini bisa berikan beberapa pemasukan untuk perusahaan bisa 

membantu mencari tahu apa saja jenis-jenis makanan cepat saji, kemudian 

memudahkan pembeli mencari makanan cepat saji yang diinginkan dengan 

menggunakan digital marketing. 

2. Bagi akademisi 

Bermanfaat menjadi referensi untuk peneliti lebih lanjut yang variabel 

penelitiannya sama dengan penelitian ini. 

 

1.5  Sistematika Pembahasan  

BAB I : PENDAHULUAN 

Mendiskusikan latar belakang penelitian secara singkat dan padat, 

pembentukan masalah, maksud dan tujuan utamanya, termasuk 

metode penelitian, kerangka dan diskusi sistem. 

BAB II :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
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 Mendiskusikan teori tentang model penelitian terdahulu, definisi 

dari variabel independen, pengaruh variabel, kemudian model 

penelitian rumusan hipotesis. 

 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Mendiskusikan rancangan penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional variabel, teknik ngumpul data serta analisa guna untuk 

penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Mendiskusikan teori statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil dari 

uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dalam bab terakhir ini menjelaskan kesimpulan penelitian sebagai 

rekomendasi untuk studi tindak lanjut dan kelemahan dalam 

peneliti tersebut. 
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