
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kota Lampung merupakan kota yang memiliki keberagaman etnis suku dan 

budaya. Menurut data http//ciptakarya.pu.go.id  (diakses 14 April 2015) 

masyarakat Lampung terdiri atas berbagai suku antara lain Lampung, Rawas, 

Melayu, Pasemah dan Semendo. Masyarakat Lampung bentuknya yang asli 

memiliki struktur hukum adat yang tersendiri, bentuk masyarakat hukum adat 

tersebut berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, 

kelompok-kelompok tersebut menyebar di berbagai tempat di daerah Lampung. 

Penduduk pendatang yang menetap di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai 

84%. Kelompok etnis terbesar adalah Jawa (30%), Banten/Sunda (20%), 

Minangkabau (10%), Semendo (12 %). Kelompok etnis lain yang cukup banyak 

jumlahnnya adalah Bali, Batak, Bengkulu, Bugis, China, Ambon, Aceh, Riau, dan 

lain-lain. Banyaknya penduduk pendatang ini akibat adanya progam relokasi yang 

dilakukan sejak tahun 1905 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan 

memindahkan petani dari Bagelan Jawa Tengah dan membangun Kota Wonosobo 

dan Kota Agung.  
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Kemudian tahun 1932 – 1937 ada pembukaan lahan transmigrasi baru di Kota 

Metro, Pringsewu, dan berbagai kota lainnya. Program transmigrasi ini terus 

berlangsung hingga akhir dekade 80-an.  

Tabel 1 Data Perekonomian Umum Kota Bandar Lampung (2006-2010) 

NO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 

1 PDRB Harga Konstan 

(x Rp 1.000.000,-) 

5,079,047.00 5,426,158.00 5,802,308.00 6,151,069.00 6,540,521.00 

2 Pendapatan per kapita 

kota (Rp) 

6,198,964.29 6,681,366.23 7,051,220.10 7,379,656.32 7,417,230.19 

3 Upah Minimum 

Regional Kota (Rp/Bln) 

510,000.00 560,500,00 627,500.00 700,000.00 776,500.00 

4 Inflasi (%) 6.08 6.08 12.81 3.90 9.20 

5 Pertumbuhan Ekonomi 

(%) 

4.40 5.80 3.70 4.90 5.25 

Sumber : http//lampung.bps.go.id (diakses 8 Juni 2015) 

Berdasarkan data pada tabel 1 bahwa perekonomian Kota Bandar Lampung cukup 

baik. Pendapatan perkapita rata-rata per tahun bergerak positif. Namun UMR kota 

yang ditetapkan masih terbilang cukup randah dibandingkan pendapatan 

perkapita, hal tersebut merupakan salah satu faktor masyarakat Lampung mulai 

membuka unit-unit usaha untuk meningkatkan penghasilan. 

Karakteristik mata pencaharian penduduk pendatang pada umumnya memiliki 

kekhasan dalam beradaptasi. Beragamnya etnis dan budaya dalam sebuah daerah 

menciptakan keberagaman masakan tradisional hingga karya asli yang 

dimodifikasi dari beragam makanan pendatang. Hal tersebut merupakan suatu 

fakta bahwa banyaknya usaha kuliner di Indonesia yang menjamur saat ini 

terutama di Bandar Lampung.  
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Usaha kuliner merupakan peluang ekonomi rakyat yang sangat penting karena 

menyediakan salah satu kebutuhan primer manusia yaitu kebutuhan jasmani 

melalui makanan yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap 

kebugaran fisik.  

Sistem franchise digunakan pelaku usaha dalam mengembangkan unit usahanya  

dan untuk memasyarakatkan sistem keterkaitan usaha. Dalam bidang pemasaran 

di Indonesia di pandang perlu untuk mencari suatu persamaan kata yang lebih 

mudah dipakai, dibaca, diucapkan dan berakar pada kata-kata yang lazim di 

gunakan di Indonesia. Oleh karena itu istilah di Indonesia lebih dikenal dengan 

istilah Wara Laba. Waralaba berasal dari kata WARA (lebih atau istimewa) dan 

LABA (untung). Waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih atau 

istimewa.  (Barly Haliem, 2003). Istilah waralaba pertama kali diperkenalkan oleh 

Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Management (LPPM) sebagai persamaan 

kata franchise. 

Selanjutnya  Pengertian waralaba atau franchise yang terdapat pada pasal 1 butir 1 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba (franchise), 

waralaba atau franchise adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak 

untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau 

penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan 

berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka 

penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. 

Penentuan lokasi restauran atau toko sangat penting bahkan mutlak 

diperhitungkan melalui studi atau riset. Suatu lokasi disebut strategis bila berada 
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dipusat kota, kepadatan populasi, kemudahan mencapainya menyangkut 

kemudahan transportasi umum, kelancaran lalu lintas dan arahnya tidak 

membingungkan konsumen. Sejalan dengan semakin menjamurnya bisnis atau 

usaha yang menawarkan produk atau jasa yang sejenis, perbedaan yang sangat 

tipis sekalipun pada lokasi dapat berdampak kuat pada pangsa pasar dan 

kemampulabaan sebuah usaha. Disamping itu, keputusan pemilihan suatu lokasi 

juga mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan dalam hal keuangan, 

karena merubah lokasi yang buruk kadangkala sulit dilakukan dan sangat mahal 

(Nugroho dan Paramita, 2009). 

Oleh karena itu situasi pembelian terutama lingkungan fisik seperti warna 

dinding, pencahayaan, suhu udara, kebersihan dan pengaturan ruangan perlu 

diperhatikan retailer, karena dengan adanya lingkungan fisik yang menarik 

diharapkan mampu menarik konsumen untuk melakukan pembelian (Achmad, 

2010). Penciptaan suasana yang menyenangkan, menarik, serta bisa membuat 

konsumen merasa nyaman ketika berada di dalam toko merupakan salah satu cara 

agar bisa menarik konsumen untuk melakukan tindakan pembelian (Levy dan 

Weitz dalam Achmad, 2010). Belanja merupakan kegiatan menyenangkan bagi 

sebagian orang, karena belanja bukan hanya sebagai aktivitas rutin untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, tetapi seringkali kegiatan belanja 

menjadi sarana rekreasi dan hiburan (Achmad, 2010).  

Disamping variabel yang disebutkan di atas, terdapat pula variabel inovasi. 

Inovasi disini dalam bentuk olahan produk yang kreatif dan unik, kini media 

internet menjadi inovasi menjanjikan bagi marketing yang berperan dalam 

memperkenalkan tempat makan. Dimana banyak wisatawan lokal dan 
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mancanegara yang mencari informasi seputar makanan dan minuman dengan 

menggunakan internet. Inovasi adalah salah satu pilihan korporasi dalam 

menghadapi persaingan pasar dan pengelolaan yang berkelanjutan.  

Menurut Bennis dalam Fisk (2006) Inovasi adalah ide-ide baru biasanya tidak 

diterima, pada awalnya memerlukan upaya yang terus menerus, demonstrasi yang 

tiada henti, dan pengujian secara monoton sebelum inovasi dapat diterima dan 

diinternalisasikan oleh organisasi. Menurut Fontana (2011) inovasi adalah 

keberhasilan sosial dan ekonomi berkat diperkenalkannya atau ditemukannya 

cara-cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi 

input menjadi output sedemikian rupa sehingga berhasil menciptakan perubahan 

besar atau perubahan drastis dalam hubungan antara nilai guna atau nilai manfaat  

(yang dipersepsikan oleh konsumen dan pengguna) dan nilai moneter harga. 

Dapat dikatakan inovasi adalah modifikasi atau penemuan ide untuk perbaikan 

secara terus-menerus serta pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Dengan kata lain inovasi adalah proses mewujudkan ide baru, yang berbeda 

dengan yang dulu, dengan cara produksi atau dengan membuatnya menjadi nyata, 

dimana inovasi merupakan  konsep baru dan implementasi. Penggunaan metode 

serta teknologi baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk dan dapat 

menekan biaya pula, guna memenuhi bahkan melampaui target perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, guna mengetahui sejauh mana variabel-variabel 

bauran pemasaran berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada Nasi Goreng 

Rempah Mafia Bandar Lampung. Maka dilakukan penelitian dengan judul : 



6 
 

"Pengaruh Suasana Toko, Lokasi, dan Inovasi terhadap Minat Beli (Studi pada 

Nasi Goreng Rempah Mafia Bandar Lampung)”.  

Pemilihan produk Nasi goreng rempah mafia Bandar Lampung karena produk 

nasi goreng rempah mafia Bandar Lampung memiliki keunikan serta produk yang 

ditawarkan berbeda dengan produk nasi goreng lainnya. 

Nasi goreng rempah mafia Bandar Lampung adalah suatu kuliner khas masakan 

Indonesia  yang menyajikan olahan nasi goreng dengan inovasi rasa rempah yang 

sangat kuat. Memiliki citarasa tinggi akan rempah hasil bumi Indonesia, kreatif 

dan berstandar tinggi. Level kepedasan dari nasi goreng, diantaranya: 

Menenangkan (level 0), Menggoda (level 1), Menyesakkan (level 2), Merisaukan 

(level 3), Menyesal (level 4), Mematikan (level 5). Citarasa pedas yang 

ditawarkan ini menarik dan sangat cocok untuk lidah masyarakat Bandar 

Lampung yang menyukai sensasi pedas pada makanan. Hal ini dibuktikan dengan 

makanan khas Kota Lampung yaitu seriut yang di dalam nya terdapat sambal 

pedas, lalapan dan tambahan ikan goreng atau bakar dalam penyajiannya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh suasana toko terhadap minat beli nasi goreng 

rempah mafia Bandar Lampung ? 

2. Seberapa besar pengaruh lokasi terhadap minat beli nasi goreng rempah mafia 

Bandar Lampung ? 

3. Seberapa besar pengaruh inovasi terhadap minat beli nasi goreng rempah 

mafia Bandar Lampung ? 

4. Seberapa besar pengaruh suasana toko, lokasi dan inovasi terhadap minat beli 

nasi goreng rempah mafia Bandar Lampung ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan besarnya pengaruh suasana toko 

terhadap minat beli nasi goreng rempah mafia Bandar Lampung 

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan besarnya pengaruh lokasi terhadap 

minat beli nasi goreng rempah mafia Bandar Lampung 

3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan besarnya pengaruh inovasi terhadap 

minat beli nasi goreng rempah mafia Bandar Lampung 

4. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan besarnya pengaruh suasana toko, 

kualitas layanan, lokasi dan inovasi terhadap minat beli nasi goreng rempah 

mafia Bandar Lampung 
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D. Manfaat Penelitian  

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis dan secara teoritis, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini bisa berguna untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman bagi penulis, pembaca dan 

masyarakat bahwa ada berbagai macam faktor yang dipertimbangkan 

konsumen dalam minat beli nasi goreng rempah mafia Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan penelitian dari segi praktis diharapkan penelitian yang dilakukan 

ini dapat memberikan masukan pemikiran dan masukan bagi pelaku bisnis 

nasi goreng rempah mafia Bandar Lampung.  

 

 


