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1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri kepariwisataan di Indonesia sekarang ini berkembang cukup pesat. 

Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia tumbuh lebih dari 30% 

dalam lima tahun terakhir. Jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia 

pada tahun 2014 mencapai lebih dari sembilan juta orang, mayoritas berasal dari 

Asia. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok dan menjadi pos 

pengeluaran terbesar setelah akomodasi, dengan demikian perkembangan 

kepariwisataan akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha makanan dan 

minuman (Kompas.com, 2016). Industri food and beverage di Jawa Timur terus 

berkembang, hal ini terbukti dengan pertumbuhan  di semester awal 2016 yaitu 

mencapai 20%, terutama di kota Surabaya dan Malang (Widarti, 2016) 

Bisnis kuliner dengan tema pedas selalu mengundang penasaran dari para 

konsumen. Makanan dengan penambahan kata pedas dengan menggunakan 

tingkat kepedasan tertentu selalu menarik minat konsumen. Dari jajanan pinggir 

jalan hingga waralaba profesional, makanan pedas selalu disukai konsumen 

(Fadil, 2017). 

Menurut Wardana (2014), Indonesia merupakan negara agraris yang 

mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini didukung 

dengan banyaknya lahan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan 



pertanian, selain itu di Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga dapat 

membantu pertumbuhan tanaman. Salah satu yang menjadi produk unggulan 

dalam sektor pertanian di Indonesia adalah tanaman sayuran. Sayuran merupakan 

salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki 

kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Sayuran dapat dikonsumsi dalam 

keadaan mentah ataupun diolah terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan yang 

akan digunakan. Salah satu komoditi sayur yang sangat dibutuhkan oleh hampir 

semua orang dari berbagai lapisan masyarakat, adalah cabai. 

Cabai sebagai bahan utama sambal di masyarakat pada umumnya hanya 

mengenal beberapa jenis saja, yakni cabai besar, cabai keriting, cabai rawit dan 

paprika. Tanaman cabai merupakan salah satu sayuran buah yang memiliki 

peluang bisnis yang baik. Besarnya kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri 

menjadikan cabai sebagai komoditas menjanjikan. Permintaan cabai yang tinggi 

untuk kebutuhan bumbu masakan, industri makanan, dan obat-obatan merupakan 

untuk meraup keuntungan (Wardana, 2014). 

Secara umum cabai memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin. 

Diantaranya Kalori, Protein, Lemak, Karbohidrat, Kalsium, Vitamin A, B1 dan 

Vitamin C. Sifat tanaman cabai yang disukai oleh petani adalah tidak mengenal 

musim. Cabai juga mampu tumbuh direndengan maupun labuhan, itulah sebabnya 

cabai dapat ditemukan kapan pun di pasar atau di swalayan (Wardana, 2014). 

 



 

Gambar 1.1 Rumah Makan Bertemakan Sambal di Gresik 

Sumber: Google map (2017) 
 

Pertumbuhan potensi rumah makan bertemakan sambal di Gresik 

menyebabkan persaingan semakin meningkat baik dalam pelayanan maupun rasa. 

Setiap perusahaan dari waktu ke waktu selalu berusaha untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggannya, karena memberi kepuasan kepada konsumen  

sama artinya dengan mempertahankan bahkan meningkatkan usaha dari 

perusahaan tersebut. Dengan memberi kepuasan kepada konsumen maka 

konsumen cenderung mejadi loyal, dan bahkan mengajak orang lain untuk 

menggunakan produk/jasa yang telah memberi kepuasan kepadanya (Permana, 

2013). 



Dari uraian yang ada, penulis ingin mengetahui faktor yang memengaruhi 

daya konsumsi seseorang dengan menyusun judul penelitian faktor-faktor yang 

memengaruhi keputusan pembelian Sambal bawang di Gresik atas dasar 

kebutuhan dari penelitian. Sebelum penulis melanjutkan penelitian ini lebih jauh, 

terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat 

dijadikan sebagai referensi. Ada pun pembahasannya sebagai berikut:  

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1 Judul: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian di Warung 

Bakso Sari Gurih Pak Ratno 

Ditulis oleh: Maharani, Arina 

Publikasi: 2014 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif: menggunakan analisis 

faktor 

2. Membahas tentang keputusan 

pembelian. 

1. Faktor X sudah ditentukan. 

2. Penelitian dilakukan pada awarung 

bakso sari gurih pak Ratno. 

2 Judul: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Konsumen dalam 

Mengkonsumsi Cabai Merah  

Ditulis oleh: Arfani, Aisyah, dkk 

Publikasi: 2013 

Persamaan Perbedaan 

1. Obyek utamanya adalah cabai 

2. Menggunakan metode 

penelitian kuantitatif: 

menggunakan analisis faktor 

1. Faktor X sudah ditentukan. 

2. Menggunakan kota Medan sebagai 

tempat penelitian. 

3 Judul              : Pengaruh Lokasi dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian di 

Hollywing Surabaya 

Ditulis oleh   : Kistantiana, Beatrix 

Publikasi        : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Membahas tentang keputusan 

pembelian  

1. Menggunakan regresi, tidak 

menggunakan analisis faktor sehingga 

faktor X sudah ditentukan. 

2. Beda obyek yang diteliti 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian sambal 

bawang di Gresik? 

2. Manakah faktor dominan yang memengaruhi keputusan pembelian 

sambal bawang di Gresik? 

 

1.3 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah 

pengetahuan sebagai modal awal rencana penulis untuk membuka rumah 

makan yang bertemakan sambal bawang. 

2. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian 

terkait. 

3. Bagi Obyek Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk konsumen sebagai 

informasi mengenai faktor yang memengaruhi keputusan pembelian 

sambal bawang di Gresik. 

 

 

 



1.4 Asumsi Penelitian 

 Agar penulisan penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus dan 

mendalam, maka penulis membuat batasan variabel yang dibahas disini hanya 

sampai pada “Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Sambal 

Bawang di Gresik.” 

 

1.5 Definisi Operasional 

1.5.1 Variabel Penelitian 

Tabel 1.2 Indikator Keputusan Pembelian 
Variabel Indikator Sumber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang 

memengaruhi 

keputusan pembelian 

sambal bawang di 

Gresik 

1. Ingin mencoba sesuatu yang baru Tjandra, dkk. (2014) 

2. Jenis makanan sesuai dengan kelas sosial Tjandra, dkk. (2014) 

3. Kebiasaan mengkonsumsi produk Maharani (2014) 

4. Pemenuhan kebutuhan fisiologis (lapar) Maharani (2014) 

5. Kemudahan untuk dikonsumsi Maharani (2014) 

6. Kepercayaan terhadap keamanan bahan 

baku 

Maharani (2014) 

7. Efisiensi waktu daripada memasak sendiri Maharani (2014) 

8. Kesukaan terhadap produk Maharani (2014) 

9. Harga menjadi pertimbangan utama Maharani (2014) 

10. Harga lebih murah  Maharani (2014) 

11. Harga sesuai dengan porsi Maharani (2014) 

12. Harga terjangkau atau sesuai dengan 

pendapatan 

Maharani (2014) 

13. Rasa sesuai selera Maharani (2014) 

14. Porsi sesuai dengan yang diharapkan Maharani (2014) 

15. Bahan baku berkualitas baik Maharani (2014) 

16. Kebiasaan makan di luar rumah Tjandra, dkk. (2014) 

17. Tampilan makanan menarik Tjandra, dkk. (2014) 

18. Membeli karena yakin akan lebih sehat Capringo dan Wijaya 

(2011:31) 

19. Memilih makanan karena sering bergaul 

dengan penyuka makanan tersebut 

Capringo dan Wijaya 

(2011:31) 

 20. Kepraktisan penyajian Buted dan Ylagan 

(2014) 

 21. Kebersihan produk yang dijual Buted dan Ylagan 

(2014) 

Sumber: Data Diolah (2017)  

 

 



1.5.2 Definisi Variabel Penelitian  

1. Konsumen ingin mengalami pengalaman mencoba produk yang baru, yang 

belum pernah dicoba sebelumnya. 

2. Jenis produk yang ditawarkan sesuai dengan kelas sosial konsumen. 

3. Konsumen mempunyai kebiasaan mengkonsumsi tersebut. 

4. Konsumen membeli karena ingin memenuhi kebutuhan fisiologisnya, yaitu 

merasa lapar. 

5. Konsumen membeli karena merasa mudah untuk dikonsumsi. 

6. Konsumen membeli karena merasa produk tersebut dipercaya keamanan 

bahan bakunya. 

7. Konsumen membeli karena merasa apabila memasak sendiri akan 

membutuhkan waktu yang lama, sehingga untuk  menghemat waktu 

konsumen lebih baik membeli produk tersebut. 

8. Konsumen membeli karena memiliki rasa kesukaan terhadap produk. 

9. Konsumen membeli karena mempertimbangkan harga. 

10. Konsumen membeli karena harga produk lebih murah daripada harga yang 

ditawarkan pesaing. 

11. Konsumen membeli karena harga sesuai dengan porsi. 

12.  Konsumen membeli karena harga dianggap terjangkau dan sesuai dengan 

pendapatan konsumen. 

13. Konsumen membeli karena rasa produk sesuai dengan selera konsumen. 

14. Konsumen membeli karena porsi yang ditawarkan sesuai dengan yang 

diharapkan konsumen. 



15. Konsumen membeli karena bahan baku produk berkualitas baik. 

16. Konsumen membeli karena sering makan makanan di luar. 

17. Konsumen membeli karena tampilan makanan menarik. 

18. Kosumen percaya dengan mengkonsumsi produk tersebut dapat membuat 

badan lebih sehat. 

19. Konsumen membeli karena sering begaul dengan penyuka makanan 

tersebut. 

20. Konsumen membeli karena praktis penyajian produk. 

Konsumen membeli karena kebersihan produk. 


