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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

 

Meningkatnya ekonomi seseorang sangat berpengaruh terhadap pola 

konsumsi dan gaya hidup. Pemahaman yang tepat mengenai pola konsumsi 

seseorang yang mengalami banyak pergeseran tersebut dapat memberikan 

peluang bagi suksesnya perusahaan. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya 

hampir semua perusahaan ingin meningkatkan penjualan dengan mendapatkan 

keuntungan dari produk atau jasanya. Untuk itu setiap perusahaan tentu 

mempunyai langkah dan strategi sendiri untuk mencapai tujuan. 

Pada prinsipnya gaya hidup adalah pola seseorang dalam mengelola 

waktu dan uangnya. Gaya hidup akan mendorong konsumen untuk melakukan 

pembelian. Selain itu gaya hidup juga akan mempengaruhi sesorang untuk 

menentukan pilihan-pilihan konsumsinya. Gaya hidup ditunjukkan oleh perilaku 

seseorang yang menganut nilai-nilai dan tata hidup yang hampir sama. Gaya 

hidup secara luas diartikan bagaimana orang menghabiskan waktu mereka 

(aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan), 

dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia 

disekitarnya. Gaya hidup yang berkembang dimasyarakat merefleksikan nilai-

nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Gaya hidup seseorang akan berbeda 
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dengan seseorang yang lainnya. Bahkan dari masa ke masa gaya hidup suatu 

individu tertentu akan bergerak dinamis. 

Gaya hidup merupakan salah satu unsur faktor pribadi, di mana gaya 

hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari 

yang dinyatakan dalam kegiatan minat dan pendapat (opini) yang bersangkutan 

terhadap keberadaan suatu produk. Pada dasarnya gaya hidup konsumen dapat 

digunakan sebagai dasar seorang konsumen dalam pengambilan keputusan, gaya 

hidup cenderung mengklasifikasikan konsumen berdasarkan dimensi AIO yaitu 

aktifitas,  minat  (interest)   dan  opini   (pandangan-pandangan) dalam 

melakukan analisis suatu peristiwa yang terjadi pada lingkungan sekitar. Konsep 

gaya hidupnya untuk menganalisa peristiwa yang terjadi disekitarnya atau 

lingkungan tempat tinggalnya serta menafsirkannya atau meramalkan peristiwa 

sehingga gaya hidup seseorang akan selalu dipengaruhi oleh dorongan-dorongan 

yang berasal dari dalam dirinya dan dari luar dirinya. 

Minum kopi merupakan kegemaran masyarakat baik di kota dan di desa 

yang dapat dinikmati di rumah, kantor dan tempat makan dengan beragam 

penyajian. Konsumsi domestik kopi yang masih kecil dapat dikembangkan untuk 

menumbuhkan pasar kopi yang potensial.  Perkembangan tingkat konsumsi kopi 

dalam negeri menunjukkan adanya peningkatan, kondisi tersebut menunjukkan 

produk kopi masih menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi 

berbagai jenis minuman yang ada. Kenyataan tersebut menjadikan peluang bagi 

perusahaan yang memproduksi produk kopi untuk mengembangkan usahanya, 
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dimana berbagai bentuk pengembangan jenis produk kopi yang bertujuan untuk 

memberikan jaminan kepuasan kepada konsumen. Salah satu produk yang 

ditawarkan yaitu produk kopi merek Luwak White Koffie. Luwak White Koffie 

merupakan produk kopi yang memiliki paling kecil kadar asamnya sehingga 

apabila dikonsumsi tidak menyebabkan terjadinya kembung hingga 80% namun 

caffein masih tetap dipertahankan hingga 100%. Keunggulan produk tersebut 

yang menjadikan daya saing yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. 

(www.kupigayo.com). 

Melalui analisis terhadap gaya hidup para konsumen yang mengkonsumsi 

Luwak White Koffie maka dapat diketahui segmentasi konsumen yang 

mengkonsumsi produk kopi tersebut dan pada akhirnya dapat digunakan 

perusahaan dalam upaya penetapan strategi penjualan yang akan ditetapkan. 

Selain itu sebagai produk yang masuk dalam kategori baru maka Luwak White 

Koffie harus mampu menetapkan strategi yang tepat sehingga produk yang 

ditawarkan dapat bersaing secara maksimal dengan produk sejenis yang telah 

terdapat di pasar. 

Perumahan Griya Shanta merupakan salah perumahan yang yang ternama 

di Kota Malang, kondisi tersebut menjadikan para penghuninya rata-rata 

memiliki pendapatan atau masuk dalam kategori menegah keatas. Kenyataan 

tersebut secara langsung mempengaruhi konsumsi terhadap suatu produk dalam 

hal ini adalah kopi. Dengan harga eceran Luwak White Koffie yang melebihi dari 

harga eceran produk kopi maka untuk kelompok konsumen yang terdapat 
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Perumahan Griya Shanta masih dapat dijangkau. Atas dasar pertimbangan 

tersebut maka masyarakat di Perumahan Griya Shanta dijadikan sebagai obyek 

penelitian. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul 

“ANALISIS GAYA HIDUP KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI  

LUWAK WHITE KOFFIE (Studi Pada Konsumen yang Tinggal di 

Perumahan Griya Shanta Kota Malang)” 

B.  Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

perumusan masalah adalah: Bagaimanakah gaya hidup konsumen dalam 

mengkonsumsi Luwak White Koffie (Studi Pada Masyarakat yang Tinggal di 

Perumahan Griya Shanta Kota Malang)? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah ini tidak meluas dan dapat terarah maka penelitian ini 

hanya dibatasi pada variabel gaya hidup yaitu aktivitas yang meliputi: bekerja, 

hobi dan belanja, untuk variabel minat (interest) yang meliputi keluarga dan 

media sedangkan untuk variabel  opini  (pandangan-pandangan) yaitu meliputi 

diri mereka sendiri, ekonomi, pendidikan, produk dan budaya. (Renold dan 

Dearden dalam Engel, 1994:385). 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui gaya hidup konsumen dalam mengkonsumsi  Luwak White 

Koffie (Studi Pada Masyarakat yang Tinggal di Perumahan Griya Shanta Kota 

Malang). 

2. Kegunaan Peneliti 

a. Bagi Perusahaan Luwak White Koffie 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan 

konsumen. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai bahan pembanding dengan topik penelitian yang 

sama bagi peneliti selanjutnya dalam hal ini adalah analisis gaya hidup 

konsumen. 

 


