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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Konsep yang biasanya dijadikan sebagai competitive advantages oleh 

suatu perusahaan adalah Bauran Pemasaran (Marketing Mix), yang terdiri dari 4 

variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yaitu : keunggulan dalam 

hal produk (product), harga (price), tempat/lokasi (place), dan pemasaran 

(promotion). Hal-hal inilah yang biasanya diolah oleh perusahaan agar dapat 

menjadi suatu keunggulan dari perusahaan tersebut agar dapat memasuki 

persaingan di pasar yang semakin ketat. Konsep bauran pemasaran ini biasanya 

digunakan  oleh perusahaan untuk menciptakan keputusan pembelian konsumen 

atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan serta untuk mengukur seberapa 

besar pengaruh bauran pemasaran tersebut terhadap keputusan pembelian 

produk yang diambil oleh konsumen 

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan adalah kualitas 

produk (product) dan lokasi (place). Presepsi kualitas produk sendiri merupakan 

hal yang diperhatikan oleh para konsumen dalam mengambil keputusan. 

Kualitas produk berkaitan dengan upaya mengembangkan “produk” yang tepat 

bagi pasar target. Dan dalam setiap menjalankan proses bisnis, baik produk 

maupun jasa yang hendak dijual harus memiliki kualitas yang baik dan 

diharapkan sesuai dengan harga yang diberikan. Dengan kualitas produk yang 

baik, suatu perusahaan dapat mempertahankan usahanya dan mampu bersaing 

dengan pesaing lainnya. Selain itu peningkatan kualitas produk diharapkan dapat 

terus ditingkatkan bagi yang ingin membuka usaha baru, karena peningkatan 
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kualitas produk secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepuasan konsumen, 

dan diharapkan konsumen dapat melakukan pembelian ulang atas produk 

maupun jasa yang kita jual, sehingga secara otomatis dapat meningkatkan 

jumlah pendapatan perbulannya. 

Faktor lokasi juga mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan 

pembelian. Memilih lokasi yang terletak dikeramaian atau mudah dijangkau 

oleh calon konsumen dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang dapat 

dilakukan oleh pemilik usaha. Sesorang maupun sekelompok orang cenderung 

memilih rumah makan yang lokasinya tidak jauh dari lingkungan kampus 

maupun kantor. Komponen yang menyangkut lokasi (Tjiptono, 2000:41-42) 

meliputi: pemilihan lokasi yang strategis (mudah dijangkau), di daerah sekitar 

pusat perbelanjaan, dekat pemukiman penduduk, aman dan nyaman bagi 

pelanggan, adanya fasilitas yang mendukung, seperti adanya lahan parkir, serta 

faktor-faktor yang lainnya. 

Dalam penelitian ini, tidak menggunakan variabel Harga (price) karena 

warung kopi Waris merupakan salah satu produsen kopi hijau di Tulungagung, 

sehingga apabila warung kopi Waris menaikkan harga dari kopi hijau maka akan 

menimbulkan efek naiknya harga-harga kopi hijau pada warung kopi lainnya. 

Rata-rata harga dari produk kopi hijau di Tulungagung memiliki harga yang 

sama. Selain itu, faktor pertimbangan utama dalam keputusan pembelian kopi 

hijau adalah kualitas daripada bubuk kopi hijau tersebut. Variabel promosi 

(promotion) tidak dijadikan faktor pertimbangan dalam penelitian ini, karena 

Warung kopi Waris hanya menggunakan media promosi dari mulut ke mulut, 

sehingga tidak digunakannya bauran pemasaran promosi dalam penelitian ini. 
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Saat ini, minum kopi tidak lagi sebatas sebagai konsumsi, melainkan 

sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Budaya minum kopi atau ngopi 

berkembang seiring dengan semakin maraknya tempat-tempat untuk minum 

kopi, baik warung yang masih tradisional maupun kafe-kafe modern. Disini, 

para pengunjung tidak hanya minum kopi, tapi juga melakukan aktivitas lain 

seperti merokok, bernegosiasi barang/jasa, bertukar pikiran, dan lain-lain. 

Masyarakat Tulungagung, memiliki budaya minum kopi. Budaya minum 

kopi di Tulungagung terkenal dengan nyethe-nya. Nyethe merupakan kegiatan 

yang memadukan antara kopi dan rokok yaitu melumuri atau melukis rokok 

dengan cethe atau ampas halus wedhang kopi. Keberadaan tempat untuk minum 

kopi atau nyethe juga semakin marak. Sebagian besar tempat untuk nyethe di 

Tulungagung adalah warung tradisional. Warung tradisional yang dimaksud 

adalah warung yang tradisional dari segi pengolahan kopi, cara penyajian dan 

desain tempat. Warung tradisional ini lebih akrab disebut warung kopi atau 

warkop. 

Jumlah warung kopi di Tulungagung mencapai ribuan unit. Menurut data 

dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung, pada tahun 2009 jumlah warung kopi 

di Tulungagung mencapai 1700 unit. Berdasarkan data dari Paguyuban Warung 

dan Hiburan se-Tulungagung (Pawahita), hingga tahun 2010 jumlah warung 

kopi yang tersebar di 19 kecamatan yang ada di Tulungagung mencapai 7.000 

unit. Hal ini tidak mengherankan karena hampir setiap desa yang ada di 

Tulungagung memiliki warung kopi. Setidaknya setiap desa memiliki 2 sampai 

dengan 5 unit warung kopi bahkan ada yang lebih dari jumlah tersebut.  
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Hal yang menarik dari warung kopi di Tulungagung adalah cita rasa dari 

kopi. Sebagian besar warung kopi di Tulungagung menyediakan kopi hijau atau 

kopi ijo sebagai sajian andalan. Kopi hijau yang dimaksud adalah campuran 

antara bubuk kopi, butiran gula dan sedikit campuran kacang hijau yang telah 

dihaluskan. Tidak sedikit pula warung kopi yang menggunakan bubuk kopi 

murni tanpa campuran. Cita rasa tidak hanya dari campuran kacang hijau, akan 

tetapi juga bisa berasal dari cara menggorengnya yang menggunakan teknik 

khusus dengan alat-alat yang tradisional. 

Warung kopi Waris berdiri pada tahun 1978, merupakan salah satu 

warung kopi yang memproduksi kopi hijau di Tulungagung yang beralamat di 

desa Bolorejo kecamatan Kauman. Adapun nama Waris itu sendiri adalah nama 

dari pendiri dari warung kopi Waris. Luas warung kurang lebih sekitar 400 

meter persegi, ada 25 meja besar dan belasan meja kecil. Warung kopi Waris 

memiliki karyawan 15 orang. Setiap hari warung kopi Waris menghabiskan 20 

kg bubuk kopi hijau, termasuk kopi bubuk yang dibeli orang-orang. Omset 

penjualan kopi hijau warung kopi Waris mencapai 5.000 cangkir  per hari, 

dengan rata-rata harga kopi Rp 2.000 per cangkir. 

Fenomena yang ada, setiap hari warung kopi Waris menghabiskan 20 kg 

bubuk kopi hijau, omset penjualan kopi hijau warung kopi Waris mencapai 

5.000 cangkir  per hari dan meskipun ada banyak warung kopi bahkan dengan 

bubuk kopi hijau yang sama tetapi masyarakat lebih suka minum kopi di warung 

kopi Waris. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah kualitas produk kopi hijau berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada warung kopi Waris? 

2. Apakah lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada warung kopi Waris? 

3. Diantara variabel kualitas produk dan lokasi, variabel apakah yang 

berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian pada warung kopi 

Waris. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk kopi hijau terhadap keputusan 

pembelian pada warung kopi Waris. 

2. Untuk menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian pada 

warung kopi Waris. 

3. Untuk menganalisis variabel yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian pada warung kopi Waris. 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Bagi Pemilik  

Dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dan bahan acuan tentang 

bagaimana faktor- faktor tertentu mempengaruhi keputusan pembelian. 

 

 

 


