
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perilaku konsumen yang berkaitan dengan pembelian makanan pada 

kebanyakan negara berkembang telah berubah secara signifikan dikarenakan 

peningkatan per kapita, interaksi global, teknologi informasi, komunikasi dan 

pendidikan (Ali, Kapoor & Moorthy, 2010). Industri makanan cepat saji telah 

menjadi salah satu industri dengan perkembangan tercepat secara global (Nejatti 

& Moghaddam, 2013). Namun, peningkatan obesitas yang dikaitkan dengan 

berbagai macam penyakit seperti cacat, penyakit kardiovaskular, diabetes dan 

kanker telah menjadi perhatian ahli kesehatan terhadap peningkatan 

kecenderungan konsumsi makanan cepat saji. 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang merupakan salah satu 

sarana berkembangnya restoran cepat saji, kontribusi PDB lapangan restoran telah 

mengalami peningkatan yang konsisten sejak tahun 2000 sebesar 30.503,6 miliar 

rupiah sampai dengan tahun 2014 sebesar 235.358,1 miliar rupiah, dengan 

peningkatan rata rata 13,07% per tahun (Sumber : www.bps.go.id). Jumlah gerai 

restoran cepat saji di Indonesia seperti McDonald’s berjumlah 112 gerai, KFC 426 

gerai, Hoka Hoka Bento 120 gerai, A&W, Marrybrown, BFC, Burger King, 

Wendy’s, Carl’s Junior, Fat Burger. 

Meski terdapat banyak artikel dan diskusi tentang bahaya makanan cepat 

saji terhadap kesehatan, tren konsumsi makanan cepat saji tetap meningkat. Ritzer 

(2001) mengkaitkan hal ini dengan ilusi efisiensi dan keekonomisan yang
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digabungkan dengan kesenangan dan hiburan sebagai bagian dari konsumsi pada 

restoran cepat saji. Konsumen makan diluar dikarenakan manfaat dari nilai yang 

mereka peroleh dari makanan dan restoran. Konsumen mengejar nilai ini untuk 

memenuhi rasa lapar mereka, dan kebutuhan untuk kemudahan, kesenangan, 

hiburan, interaksi sosial dan perubahan suasana hati (Park, 2004). Nilai-nilai 

tersebut dapat dikaitkan dengan nilai hedonis dan nilai fungsional yang akan 

berpengaruh pada keinginan berperilaku konsumen, nilai fungsional seperti 

memenuhi rasa lapar dan kebutuhan untuk kemudahan dan nilai hedonis pada 

kesenangan, hiburan, interaksi sosial dan perubahan suasana hati yang dirasakan 

pada proses tersebut.  

 Nilai hedonis dan nilai fungsional dapat ditemukan pada restoran cepat saji, 

nilai hedonis dikaitkan pada perasaan senang konsumen yang dikontribusikan 

oleh pelayanan yang baik dan bermutu, dan suasana dan atmosfir restoran cepat 

saji dengan suhu ruangan yang cocok, alunan lagu dan tempat makan yang 

nyaman. Nilai fungsional dikaitkan pada nilai kepraktisan yang dirasakan 

konsumen restoran cepat saji melalui kecepatan makanan disajikan, kepraktisan 

pada proses makan dan nilai ekonomis dibandingkan dengan restoran full dining. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka penelitian ini mengambil judul : "Analisis Pengaruh Nilai Hedonis dan 

Nilai Fungsional Terhadap Keinginan Berperilaku (Studi pada Pengunjung 

Restoran Cepat Saji di Batam)". 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah nilai hedonis berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen? 

2. Apakah nilai fungsional berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen? 

3. Apakah nilai hedonis berpengaruh positif terhadap kepercayaan? 

4. Apakah nilai fungsional berpengaruh positif terhadap kepercayaan? 

5. Apakah nilai hedonis berpengaruh positif terhadap keinginan berperilaku? 

6. Apakah nilai fungsional berpengaruh positif terhadap keinginan 

berperilaku? 

7. Apakah kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap keinginan 

berperilaku? 

8. Apakah kepercayaan berpengaruh positif terhadap keinginan berperilaku? 

9. Apakah kepuasan konsumen memediasi pengaruh nilai hedonis terhadap 

keinginan berperilaku? 

10. Apakah kepuasan konsumen memediasi pengaruh nilai fungsional terhadap 

keinginan berperilaku? 

11. Apakah kepercayaan memediasi pengaruh nilai hedonis terhadap keinginan 

berperilaku? 

12. Apakah kepercayaan memediasi pengaruh nilai fungsional terhadap 

keinginan berperilaku? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan pertanyaan penelitian diatas,  maka  tujuan 

penelitian  ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai hedonis terhadap kepuasan konsumen. 

2. Untuk mengetahui pengaruh nilai fungsional terhadap kepuasan konsumen. 

3. Untuk mengetahui pengaruh nilai hedonis terhadap kepercayaan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh nilai fungsional terhadap kepercayaan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh nilai hedonis terhadap keinginan berperilaku. 

6. Untuk mengetahui pengaruh nilai fungsional terhadap keinginan 

berperilaku. 

7. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan konsumen terhadap keinginan 

berperilaku. 

8. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap keinginan berperilaku. 

9. Untuk mengetahui pengaruh nilai hedonis terhadap keinginan berperilaku 

melalui kepuasan konsumen. 

10. Untuk mengetahui pengaruh nilai fungsional terhadap keinginan berperilaku 

melalui kepuasan konsumen. 

11. Untuk mengetahui pengaruh nilai hedonis terhadap keinginan berperilaku 

melalui kepercayaan. 

12. Untuk mengetahui pengaruh nilai fungsional terhadap keinginan berperilaku 

melalui kepercayaan. 
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi manajer pusat perusahaan restoran cepat saji sebagai bahan 

pertimbangan arah pengembangan strategi pemasaran pada nilai hedonis 

atau nilai fungsional.  

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman penelitian, maka dibuat rancangan 

penulis dan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian, kerangka pemikiran hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang definisi variabel operasional, penentuan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematika kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah 

ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 
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