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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan tekhnologi dan ilmu pengetahuan 

kebutuhan masyarakat kota menjadi semakin berkembang pula. Di era 

globalisasi ini gaya hidup masyarakat kota menjadi semakin kompleks. Hal 

ini dapat terlihat dari gaya hidup masyarakat kota yang semakin bervariasi 

salah satunya adalah gaya hidup konsumtif yang semakin tinggi. Gaya hidup 

konsumtif yang kerap dilakukan masyarakat kota adalah ngopi di kafe. Ngopi 

adalah istilah yang digunakan sebagaian warga Indonesia saat sedang santai 

dan menikmati makanan ringan. Namun istilah ngopi ini juga bisa pada arti 

yang sebenarnya yaitu ‘minum secangkir kopi’. 

Kafe dijadikan salah satu alternatif pilihan sebagai tempat pertemuan 

baik itu bersifat formal atau nonformal, melepas lelah setelah kerja atau 

berbincang – bincang santai. Seiring dengan perkembangan gaya hidup 

manusia meningkat pula perkembangan bisnis kafe, semakin banyak usaha 

kafe, semakin tinggi pula tingkat persaingan untuk mengambil perhatian para 

pelanggan. Oleh karena itu banyak kafe yang berlomba memberikan 

pelayanan terbaik, mereka tidak hanya menawarkan menu unggulan mereka, 

tetapi juga menyuguhkan suasana, dan fasilitas.  
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Perusahaan harus sedapat mungkin memahami keinginan konsumen. 

Perusaaan perlu memperoleh informasi yang banyak dan rinci mengenai apa 

yang diinginkan konsumen. Analisis informasi mengenai faktor – faktor yang 

dipertimbangkan konsumen dalam memilih suatu produk atau jasa menjadi 

sangat penting untuk keberlangsungan suatu bisnis, termasuk bisnis coffe 

shop sederhana atau kedai kopi.. 

Menghadapi persaingan yang semakin meningkat tersebut, perusahaan 

atau pelaku bisnis perlu membuat dan menetapkan strategi – strategi yang 

tepat dengan tujuan untuk menghadapi persaingan, meraih laba dan 

melanjutkan kegiatan usaha. Tujuan tersebut diwujudkan dengan melakukan 

pengembangan yang berkelanjutan terhadap strategi – strategipemasarannya 

khususnya dalam strategi bersaing yang berhubungan dengan marketing mix 

(bauran pemasaran). 

Marketing mix (bauran pemasaran) merupakan salah satu aspek strategi 

dalam pemasaran. Marketing mix (bauran pemasaran merupakan bentuk 

ransangan perusahaan terhadap perilaku pembelian konsumen. Elemen dari 

bauran pemasaran sering disebut  4P yaitu : product (produk), price (harga), 

place (tempat/lokasi/saluran distribusi), promotion (promosi) tetapi pada 

pemasaran jasa masih di tambah 3P lagi yaitu : process (proses), physical 

environment (lingkungan fisik), dan people (orang). Variabel – variabel ini 

yang dapat dikontrol perusahaan sebagai sarana komunikasi dalam 

memahami dan memuaskan konsumen. 
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Selain aspek bauran pemasaran 7P aspek lain yang perlu diperhatikan 

oleh perusahaan atau pelaku bisnis kafe adalah aspek perilaku konsumen, 

karena perilaku konsumen digunakan untuk mengetahui karateristik 

konsumen yang berbeda – beda. Salah satu faktor yang mempengaruhi  

perilaku konsumen adalah faktor komunitas,keberadaankomunitaskian berarti 

bagi dunia pemasaran. Ikatan emosional yang kuat antar sesama anggota 

komunitas memberikan dampak yang sangat signifikan bagi sebuah merek 

(Nilawati, 2012). 

Salah satu kota yang mengalami perkembangan bisnis terutama bisnis 

kafe adalah kota Malang. Selain dikenal sebagai kota pendidikan, Malang 

juga memiliki banyak tempat wisata. Hampir di setiap sudut kota Malang 

banyak ditemukan kafe yang menawarkan berbagai makanan dan minuman. 

Di Malang terdapat berbagai jenis kafe dari kafe sederhana sampai kafe 

mewah.  

Berdasarkan data pada tabel 1.1 maka secara langsung persaingan 

antar coffe shop sederhana di Kota Malang tidak dapat dihindari. Pemilik 

selalu berupaya secara maksimal untuk memberikan yang terbaik kepada para 

konsumen dengan harapan produk yang ditawarkan dapat diterima dengan 

baik oleh konsumen, sehingga pada akhirnya mampu bersaing dengan kafe 

lain. Selain memberikan jaminan atas kualitas produk yang ditawarkan, peran 

kualitas pelayanan juga menjadi penentu atas keberhasilan perusahaan untuk 

mampu bersaing. 
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Tabel. 1.1Namacoffe shop sederhana di Kota Malang 

Nama coffe shop Lokasi Tahun Berdiri 

Joker Coffe Jl. MT. Haryono 2010 

Warning (warung kuning) Jl. Sumber sari 2010 

Unyil Coffe  Jl. Mertojoyo Selatan 2011 

Sarijan coffe Jl. Bend. Sigura – gura 2011 

Garasi coffe Jalan Raya Tlogomas 2011 

Sahabat coffe Jalan Raya Tlogomas 2011 

Gapura coffe Jalan Raya Tlogomas 2011 

Abank coffe Jl. Tirto utomo  2012 

Abank coffe 2 Jl. Mertojoyo Utara 2013 

Emghe coffe Jl. Tirto utomo  2013 

Bendol coffe Jalan Raya Jetis 2013 

Sumber : Survey 

Kafe Joker coffe adalah salah satu kafe yang cukup lama di kota 

Malang. Kafe ini cukup menarik pecinta kopi, Joker juga memiliki tempat 

yang cukup strategis. Kafe Joker menggunakan konsep indoor dan semi 

outdoor.Kafe Joker menawarkan berbagai macam minumanMenu di kafe 

Joker antara lan seperti : kopi, kopi susu, coklatpanas, wedangjahe, soda 

gembira, dll.  

Ciri khas dari kafe ini adalah dari rasa kopi yang sangat pekat, 

pelanggan juga bisa memesan kopi sesuai selera dari kopi yang sangat pahit 

sampai kopi yang manis. Meskipun dengan tampilan dan menu yang 

sederhana banyak konsumen melakukan pembelian menu yang di tawarkan.  
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Tabel. 1.2 Pendapatan Kafe Joker 

Sumber : survey 

 

Kafe Joker sudah berdiri selama empat tahun. Di tabel 1.2 dapat 

terlihat pendapatan Kafe Joker yang setiap tahun mengalami peningkatan 

kecuali di tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena 

disebabkan banyaknya persaingan bisnis coffe shop sederhana. Usaha untuk 

mencari informasi kepada konsumen yang dilakukan oleh pemilik Kafe Joker 

selama ini hanya sebatas tentang produk, sehingga perlu pencarian informasi 

untuk variabel – variabel lainnya. Kondisi tersebut dikarenakan adanya 

perbedaan keinginan dari masing – masing konsumen, sebagai upaya nyata 

pihak pengelola untuk mampu memberikan yang terbaik kepada seluruh 

pengunjung. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka menarik untuk 

dilakukan penelitian dengan judul:  “ANALISIS FAKTOR YANG 

DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PADA KAFE JOKER COFFE DINOYO” 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 

Rp8.550.000 per 

Bulan 

Rp10.350.000 per 

Bulan 

Rp11.600.000 

per Bulan 

Rp9.230.000 per 

Bulan 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka peneliti 

menarik rumusan masalah sebagai berikut 

1. Faktorapayang menjadi pertimbangan konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian padaKafe Joker Malang? 

2. Faktor apakah yang dominan dipertimbangkan konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian pada Kafe Joker Malang? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan diatas adalah menganalisis dan menguji 

faktor apasaja yang menjadi pertimbangan konsumen dalam keputusan 

pembelian pada Kafe Joker. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi perusahaan atau pelaku usaha bisnis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat 

mengetahui alasan konsumen melakukan pembelian di Kafe Joker dan 

mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen di kafe Joker coffe, 

sehingga perusahan dapat memberikan pelayanan untuk kepuasan 

konsumen. 
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b. Bagi pihak lain 

Sebagai bahan informasi bagi mahsiswa atau peneliti – peneliti lain 

yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.  

 


