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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peningkatan daya saing industri dalam negeri merupakan isu penting yang 

perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Pemerintah Indonesia sangat 

berkepentingan dengan peningkatan daya saing industri dalam negeri untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Besarnya pasar di Indonesia telah banyak 

menarik produsen asing untuk masuk, termasuk juga dalam sektor industri makanan 

dan minuman. Secara tidak langsung, ada pergeseran minat konsumen dari pembelian 

makanan tradisional menjadi pembelian makanan modern. Dalam upaya terus 

mendorong pertumbuhan dan kemampuan industri makanan tradisional, perlu 

didapatkan gambaran jelas tentang peta potensi dan tingkat kematangan manajemen 

produksi dari industri yang bersangkutan. (Prasetyawan,2012) 

Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang terkenal 

sebagai kota pempek berpotensi mengembangkan industri makanan tradisional, 

mengingat beberapa makanan rakyat khas daerah ini yang diminati warga setempat 

maupun  para pendatang, termasuk turis domestik dan  mancanegara. Penelusuran di 

lokasi pusat jajanan makanan khas di kota Palembang menunjukan adanya variasi 

jenis makanan khas terkenal terutama pempek dalam  berbagai jenis dan harga yang 

bervariasi. Diketahui setiap pendatang atau turis masuk ke kota Palembang dan 

sekitarnya, dipastikan akan mencari dan mencoba mengkonsumsi makanan khas 

tersebut. Sampai saat ini untuk mendapatkan aneka jenis pempek maupun kerupuk 

dan kemplang relatif mudah karena tersebar di berbagai lokasi pusat  jajanan di kota 

Palembang ini. Seiring dengan permintaan pasar, kini pempek sudah banyak 

dipasarkan di kota-kota besar di Indonesia bahkan mancanegara , dan tidak hanya 

terbatas di daerah asalnya saja. 
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Pempek makanan khas Palembang telah mampu menembus pasar negara-

negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Thailand dengan volume mencapai 

delapan ton per bulan. Ekspor makanan khas tersebut sebagai upaya mempromosikan 

kuliner khas daerah ke dunia, sehingga dapat dinikmati warga sejumlah negara di 

kawasan ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. Sejak dimulai 

layanan pengiriman pempek melalui PT Pos tahun 2013, ternyata respon yang 

diterima pihak PT Pos Palembang cukup bagus. Dari sejumlah konsumen negara 

kawasan ASEAN, saat ini PT Pos sudah melakukan pengiriman pempek mencapai 

delapan ton per bulan senilai Rp875 juta atau  naik 200 persen dibandingkan tahun 

2014.  Pempek sebagai makanan khas tersebut sudah menjadi salah satu dari 17 jenis 

komoditas andalan ekspor nonmigas di Sumatera Selatan. (“Pempek Palembang serbu 

pasar ASEAN”, antaranews.com, 23 Februari 2014).  Hal ini diperkuat dengan artikel 

berjudul “PT Pos Kirim 1,4 Ton Pempek”, (palembang.tribunnews.com, 13 Januari 

2014). PT Pos menyatakan bahwa volume pengiriman pempek pada tahun 2013-2014 

ke sejumlah daerah meningkat tajam. Dalam hal ini PT Pos Palembang menggandeng 

beberapa perusahaan pempek yang sudah terkenal untuk melakukan pengiriman 

pempek baik dalam negeri maupun luar negeri seperti IP pempek, pempek Candy, 

pempek Pak Raden, pempek Beringin, dan pempek Flamboyan.  

Tabel 1.1 

Data Top Brand Pempek Palembang 

Merek Persentase TOP 

Pempek Candy 25,80% TOP 

Pempek Pak Raden 21,50% TOP 

Pempek Vico 18,80% TOP 

Pempek Saga 11,70%   

Pempek Beringin 8,70%   

   Sumber : Wisatapalembang.com 

http://www.antaranews.com/berita/482547/pempek-palembang-serbu-pasar-asean
http://www.antaranews.com/berita/482547/pempek-palembang-serbu-pasar-asean
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Animo masyarakat yang besar atas makanan pempek membuat banyak pelaku 

bisnis pempek mulai melihat potensi tersebut. Salah satu diantaranya adalah pempek 

Holly. Pempek Holly adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang industri makanan 

tradisional khas kota Palembang. Pempek Holly berdiri pada tahun 2008 dan telah 7 

tahun berkiprah dalam dunia bisnis makanan tradisional khas kota Palembang. Selain 

itu persaingan dari toko oleh-oleh khas kota Palembang yang semakin banyak dan 

menawarkan berbagai inovasi produk dan kualitas produk  yang dihasilkan. Pempek 

Holly yang dimiliki oleh M. Khairullah dan istrinya Yulia Riza memiliki 

keistimewaan pempek dengan rasa yang hampir sama dengan pempek pesaingnya 

tetapi dibedakan dengan harga yang terbilang murah dibandingkan pesaingnya. 

Pempek Holly belum termasuk kedalam lima besar pempek yang terkenal di 

kota Palembang dan juga belum memasuki pasar daerah lain maupun luar negeri. Hal 

ini dikarenakan pempek Holly merupakan perusahaan yang relatif baru dengan kata 

lain belum banyak masyarakat yang mengetahui pempek Holly. Pempek Holly harus 

dapat membangun citra merek yang baik yang dapat mendukung posisi produk di 

pasar sasarannya. Dalam membangun citra merek yang baik tersebut tentunya 

perusahaan harus bisa merubah pandangan konsumen akan merek produk perusahaan 

yang ditawarkan. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Sutisna dan 

Prawita (2008:83) bahwa konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek 

lebih munkin untuk melakukan pembelian 

Melalui citra merek yang baik diharapkan dapat mempengaruhi keputusan 

konsumen karena citra merek yang baik dari suatu produk atau merek dapat 

mempengaruhi terhadap pangsa pasar. Dimana konsumen akan terlebih dahulu 

melalui mengidentifikasikan identitas suatu produk melalui merek yang kemudian 

membentuk persepsi dan kumpulan dari asosiasi-asosiasi yang kuat sebelum 

mencapai pencitraan baik terhadap suatu produk atau merek. Konsumen cenderung 

untuk membentuk citra merek terhadap  suatu produk yang didasarkan pada inferensi 

mereka yang diperoleh dari stimuli pemasaran dan lingkungan. (Wardhani, 2009).  
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Tabel 1.2  

Data Penjualan pempek Holly Tahun 2011-2014 

Tahun Penjualan (Rp) Kenaikan Persentase 

2011  Rp                 560,000,000      

2012  Rp                 650,000,000   Rp           90,000,000  16,07% 

2013  Rp                 740,000,000   Rp           90,000,000  13,84% 

2014  Rp                 800,000,000   Rp           60,000,000  8,10% 

Jumlah rata-rata pertahun 12,67% 

Sumber : Pempek Holly (2015) 

Tabel 1.1 menunjukan bahwa penjualan pempek Holly pada tahun 2013-2014 

mengalami kenaikan hanya 8,10 persen, hal ini berbeda dibandingkan dengan 

kenaikan penjualan industri pempek yang mencapai 200 persen pada tahun 2014, 

bahwa kenaikan penjualan pempek Holly bisa dikatakan belum signifikan.  

Selain hal-hal diatas, pempek Holly yang berlokasi di Bandara Internasional 

Sultan Mahmud Badaruddin II kota Palembang  ini terletak di wilayah KM.10 

Kecamatan Sukarame. Jl. Tanjung Siapi-api, Palembang 30155, Sumatera Selatan, 

Indonesia. Lokasi toko pempek Holly ini tidak termasuk lokasi yang strategis dan 

tidak mudah untuk konsumen mencapainya karena menyangkut kemudahan 

transportasi umum. Pempek Holly yang berlokasi di bandara terbilang sangat jauh 

dari pusat kota Palembang, dan tidak mudah dijangkau oleh konsumen. 

Faktor lokasi (place) juga merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam 

menentukan keberhasilan suatu bisnis. Seperti yang disebutkan Davidson dalam 

Raharjani (2008) bahwa strategi lokasi toko adalah satu determinan yang penting 

dalam perilaku konsumen, perusahaan harus memilih lokasi yang strategis dalam 

menempatkan gerainya. Suatu lokasi disebut strategis apabila berada di pusat 

keramaian, kepadatan populasi, kemudahan mencapainya menyangkut kemudahan 

transportasi umum, kelancaran arus lalu lintas, dan arah lokasi yang tidak 

membingungkan. Karena apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan lokasi akan 

berpengaruh besar dalam keberlangsungan usaha itu sendiri. Faktor lokasi 
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berpengaruh terhadap keputusan yang diambil konsumen untuk membeli suatu 

produk. Lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen dan dekat dengan pusat 

keramaian merupakan lokasi yang tepat untuk suatu usaha. Sebelum seseorang atau 

sekelompok orang memutuskan untuk membeli, mereka juga akan 

mempertimbangkan lokasi toko tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dari pemilik 

pempek Holly, bahwa lokasi penjualan pempek Holly dimaksudkan untuk konsumen 

yang ingin membeli pempek hanya sebagai oleh-oleh saja. 

Dari latar belakang yang diuraikan di atas,  maka penulis ingin mengetahui 

seberapa besar pengaruh brand image dan lokasi terhadap keputusan pembelian pada 

konsumen pempek Holly. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian berjudul “PENGARUH BRAND IMAGE DAN 

LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA 

PEMPEK HOLLY DI KOTA PALEMBANG” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian di atas, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada pempek Holly? 

2. Bagaimana pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen pada 

pempek Holly? 

3. Bagaimana pengaruh brand image dan lokasi terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada pempek Holly? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian dibentuk karena adanya tujuan-tujuan tertentu untuk dicapai. 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh brand image terhadap keputusan 

pembelian konsumen pempek Holly di Palembang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian 

konsumen pempek Holly di Palembang. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh brand image dan lokasi terhadap 

keputusan pembelian konsumen pempek Holly di Palembang. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi 

pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai tambahan pengalaman untuk mengembangkan wawasan serta 

pemahaman dan perbandingan antara teori-teori yang diperoleh dalam 

perkuliahan dan praktek sebenarnya, khususnya dalam ilmu pemasaran 

mengenai pengaruh brand image dan lokasi terhadap keputusan pembelian. 

2. Bagi Perusahaan  

Memberikan masukan bagi pihak manajemen untuk menentukan langkah-

langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kepercayaan konsumen 

dengan cara memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian sehingga perusahaan mampu 

meningkatkan volume penjualannya serta dapat digunakan perusahaan dalam 

memperluas pangsa pasar dan penjualan. 

3. Bagi Kalangan Akademik 

Memberi konstribusi dan tambahan referensi kepada kalangan akademik, 

terutama bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan  

keputusan pembelian. 

 

 


