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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan bisnis yang semakin maju mengakibatkan persaingan 

dalam dunia bisnis menjadi semakin ketat, misalnya saja persaingan bisnis 

dalam bisnis café atau restoran. Semakin tingginya tingkat persaingan di 

bisnis lokal maupun global dan ketidakpastian memaksa perusahaan untuk 

mencapai keunggulan kompetitif agar mampu memenangkan persaingan di 

bisnis global. Pada saat ini persaingan bisnis tempat makan atau minum 

(restoran) untuk memperebutkan pembeli dan pelanggan tidak hanya berfokus 

pada harga saja, melainkan pada semua aspek bauran pemasaran jasa. 

Kuliner adalah salah satu daya tarik yang ditawarkan oleh kota Malang. 

Pilihan kuliner yang ada di kota Malang ini sangat beragam mulai dari 

jajanan tradisional sampai menu masakan luar negeri. Sejalan dengan hal 

tersebut café merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak dibidang 

kuliner. Perkembangan bisnis kuliner di Malang saat ini semakin berkembang 

pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah restoran dan café yang berada di kota 

Malang semakin bertambah banyak. Ketatnya persaingan di bisnis kuliner 

memaksa setiap pelaku usahanya untuk bekerja ekstra demi meraih loyalitas 

konsumen. Mau tak mau, mereka harus lebih jeli dalam melihat pasar, 

mengemas produk yang ditawarkan, hingga menghadapi perilaku pesaing 

usaha. 
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Bisnis di bidang usaha makanan mengalami perkembangan yang sangat 

pesat kota di Malang, seiring dengan besarnya kebutuhan masyarakat akan 

makanan sebagai kebutuhan primernya. Perubahan ekonomi yang terjadi di 

Indonesia ternyata tidak mempengaruhi perkembangan industri makanan, hal 

ini dapat dilihat dari banyaknya bisnis makanan yang dibuka mulai dari skala 

kecil, sedang hingga berskala besar dengan tujuan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan makanan. Pemilik usaha makanan bersaing untuk 

menarik minat beli konsumen dikarenakan banyaknya tempat usaha makanan 

baru yang telah dibuka, sehingga konsumen semakin banyak pilihan tempat 

dalam memilih restoran atau cafe. Pemilik usaha melihat dari sisi konsumen, 

bahwa terjadi perubahan perilaku konsumen dalam memilih restoran atau 

cafe.  

Konsumen dalam memlilih tempat makan (restoran) atau cafe bukan 

lagi sekedar untuk memenuhi rasa lapar, namun rumah makan dapat dijadikan 

sebagai tempat untuk bertemu dan bersosialisasi dengan rekan bisnis, 

keluarga, teman bahkan bagi kelompok konsumen tertentu untuk bersantai 

(ngopi) khususnya bagi kalangan mahasiswa atau pelajar. Hal ini dibuktikan 

dengan jumlah banyaknya restoran atau café yang ada di Malang pada tabel 

1.1 yang menunjukkan daftar restoran dan café sebagai tempat nongkrong 

(ngopi) ataupun makan di Kota Batu dan Malang 
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Tabel 1.1 

Daftar Restoran dan Café di Kota Batu dan Malang 

No  Nama Restoran dan Café di 

Kota Batu dan Malang 

Alamat  

1 Logo Board Games & Café  Jl. Gajayana Ruko 20A1 – A2, Dinoyo – 

Malang 

2 Wedang Cor Jl. Kahuripan 18 Kota Malang 

3 Gajah Ndekem Jl. Kahuripan 18 Kota Malang 

4 Ria Djenaka Coffee & Resto Jl. Bandung No 5 Malang 

5 Legend Coffee  Jl. Bandung No 22 Malang 

6 Omah Kitir  Jl. Ridwan No 01 Batu 

7 LA Coffee Jl. Imam Bonjol No 1 Batu 

8 Ria Djenaka Shinning Batu Jl. Ir Soekarno No 142 Batu 

9 Sate Hotplet Batu Jl. Patimura Batu 

10 Warung Wareg Jl. Raya Beji Batu 

Dengan banyaknya jumlah pesaing bisnis makanan melingkupi 

berbagai ragam, sebagai contoh adalah restoran, café, coffe shop dan masih 

banyak bisnis -  bisnis makanan yang lainnya. Semakin hari semakin banyak 

jenis restoran yang muncul di tengah masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan 

persaingan yang ketat dalam menarik minat beli konsumen. Oleh karena itu, 

agar persaingan antar restoran atau café dapat dimenangkan banyak faktor 

yang yang harus diperhatikan oleh manajer restoran yang salah satunya 

melalui strategi bauran pemasaran jasa.  
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Perusahaan harus dapat merumuskan bauran pemasaran jasa dengan 

tepat, oleh karena itu perusahaan tidak dapat mengabaikan pendapat atau 

masukan dari konsumen. Keberadaan konsumen tujuan akhir perusaahan, 

yaitu perolehan laba melalui pembelian produk. Perusahaan harus mengetahui 

faktor – faktor yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli atau 

menggunakan produk atau jasa perusahaan tersebut yaitu salah satu caranya 

dengan bauran pemasaran jasa. 

Pencapaian tujuan pemasaran di sebuah perusahaan seringkali 

tergantung pada kemampuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan 

konsumen dan memenuhinya dengan cara yang lebih efektif dan efisien 

dibanding pesaing. Perusahaan harus memiliki informasi mengenai siapa 

konsumennya, bagaimana karakteristiknya, serta bagaimana perilaku mereka 

apabila ingin memberikan nilai (value) yang terbaik bagi konsumennya 

(Simamora,2004:25).  

Salah satu pokok bahasan dalam kajian perilaku konsumen adalah 

minat beli yang dimiliki konsumen. Minat beli didefinisikan sebagai 

dorongan dari dalam diri pribadi sesorang untuk membeli barang atau jasa 

dalam rangka memenuhi keinginan maupun kebutuhan yang tertentu pula 

(Swastha dan Hadoko,2000:77). Minat beli yang dipicu oleh stimulus dari 

lingkungan eksternal seseorang dapat melatarbelakangi keputusan seorang 

konsumen untuk membeli barang atau menggunakan jasa tertentu 

(Simamora,2004:25). 
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Menurut Charles W. Lamb, Joseph F. Hair, Carl Mc Daniel (2001) 

menyatakan bahwa minat beli adalah indikator untuk mengukur sejauh mana 

usaha seseorang untuk mencapai tujuan dari perilakunya. Adapun dimensi 

dimensi yang membentuk minat beli adalah sebagai berikut: pencarian 

informasi lanjut, kemauan untuk memahami produk atau jasa, keinginan 

untuk mencoba produk atau jasa, dan kunjungan ke usaha. Pencarian 

informasi lanjut diwujudkan dengan upaya konsumen untuk mendapatkan 

informasi secara lebih lengkap tentang produk tertentu lewat kunjungan ke 

outlet produk tersebut. Kemauan memahami produk dimaksudkan sebagai 

sikap positif yang ditunjukkan oleh konsumen apabila diperkenalkan pada 

sebuah produk terbaru. Keinginan untuk mencoba produk dapat ditunjukkan 

dengan upaya konsumen mempergunakan produk dengan cara meminjam 

pada pihak lain. Kunjungan ke restoran atau café yang  ditentukan dengan 

kesediaan konsumen untuk mengunjungi baik untuk mencari informasi 

maupun mencoba produk. 

Hal ini biasanya dianggap sebagai sikap, sehingga sikap yang dalam 

penelitian ini adalah ukuran minat beli konsumen dipengaruhi oleh pengaruh 

eksternal yaitu berupa marketing stimuli dan nonmarketing stimuli. Marketing 

stimuli  berupa bauran pemasaran yang terdiri dari  Product, Price, Place, 

Promotion, People, Physical Evidence, and Process,  atau yang  disebut  

Firm’s Marketing.  Sedangkan  nonmarketing stimuli  berupa misalnya 

kondisi ekonomi, kelas sosial teknologi, politik, budaya (Schiffman & Kanuk, 

2004:443) 
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Salah satu faktor yang erat kaitannya dengan minat beli adalah stimulus 

eksternal yang berasal dari strategi bauran pemasaran jasa yang dilancarkan 

oleh sebuah perusahaan. Bauran pemasaran jasa berpengaruh terhadap minat 

beli konsumen, karena bauran pemasaran jasa adalah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya 

di pasar sasaran (Kotler,2000). Bauran pemasaran jasa dikenal sebagai konsep 

7P (Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, and 

Process) sering kali dirancang perusahaan untuk mempengaruhi proses 

pembuatan keputusan konsumen sebelum membeli produk atau jasa. Tingkat 

persaingan yang ketat inilah yang membuat pemain dalam bisnis restoran dan 

café memikirkan strategi guna memenangkan persaingan. 

Bauran pemasaran (7P) merupakan penyempurnaan dari konsep bauran 

pemasaran tradisional, dimana konsep bauran pemasaran tradisional hanya 

membuat 4 faktor yaitu product, price, promotion dan place.Seiring 

perkembangan jaman, bauran pemasaran berkembang menjadi 7 faktor 

dimana 3 faktor tambahan itu berupa people, physical evidence serta process. 

Dengan penyempurnaan bauran pemasaran tersebut diharapkan pebisnis dapat 

menyusun strategi yang berguna untuk memenangkan persaingan. Secara 

rinci bauran pemasaran jasa (7P) adalah sebagai berikut: (Product, Price, 

Place, Promotion, People, Process, dan Physical evidence) (Lovelock C, 

Wirtz J, dan Mussry J, 2010:25 – 30) 

Bauran pemasaran jasa merupakan strategi yang mengintegrasikan 

penawaran, logistik atau tingkat ketersediaan produk atau jasa serta 
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komunikasi produk maupun jasa. Bauran pemasaran jasa tidak hanya 

mengharuskan perusahaan untuk membuat penawaran produk dan tingkat 

harga yang menarik minat beli konsumen, tetapi juga membutuhkan taktik 

yang tepat dalam mendistribusikan dan mempromosikan produk atau jasa 

yang dihasilkan sehingga memudahkan pelanggan untuk mengakses produk 

atau jasa tersebut. Hal ini semakin mempertegas pentingnya pengelolaan 

strategi bauran pemasaran jasa,mengingat keberadaannya merupakan aspek 

yang paling terlihat (tangible) dari sebuah perusahaan dalam aktivitas 

pemasarannya (Kartajaya,2006:47). 

Banyaknya jumlah dan jenis tempat makan dan minum (restoran) 

ataupun tempat ngopi di Malang akan menjadikan persaingan bisnis menjadi 

semakin ketat. Dengan adanya situasi dan kondisi persaingan yang semakin 

ketat antar café, pemilik/pengelola usaha tidak saja harus mampu menjual 

produk dan jasanya, tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk 

memasarkan usahaanya, sehingga jumlah konsumen tidak menurun tetapi 

semakin meningkat. Akibatnya terrjadi persaingan usaha antar rumah makan 

(restoran) yang ketat, karena masyarakat sebagai konsumen mempunyai 

pilihan yang beragam untuk memiliki kebutuhan akan penyediaan dan 

pelayanan restoran. Pemilik/ pengelola restoran harus dapat memahami selera 

dan perilaku masyarakat yang menjadi konsumen, selain itu mengetahui 

situasi kondisi internal perusahaannya, sehingga dapat merumuskan strategi 

pemasaran yang tepat untuk tetap mempertahankan tingkat permintaan 

konsumen pada tingkat yang dapat memaksimalkan keuntungan. 
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Daya tarik bagi pelanggan dalam mengkonsumsi suatu produk yaitu 

antara (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, dan Physical 

evidence) (Lovelock C, Wirtz J, dan Mussry J, 2010:25 – 30). Ke tujuh faktor 

tersebut sangat penting dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, 

sehingga sering disebut bauran pemasaran jasa. Jika perusahaan ingin 

berkembang dan memenangkan persaingan maka perusahaan harus membuat 

suatu konsep bauran pemasaran jasa yang baik.  

Pada Oktober 2014 terdapat sebuah tempat nongkrong (ngopi) yang 

baru saja telah resmi di buka yaitu Angkringan Gadjah Lumping yang terletak 

di Jalan Ir. Soekarno No 125 Beji, Batu – Malang. Angkringan dalam bahasa 

Indonesia mempunyai arti tongkrongan, tempat ngumpul atau tempat ngobrol. 

Angkringan merupakan suatu konsep berjualan makanan dan minuman yang 

asyik untuk mengobrol. Hanya ada gerobak yang di terangi oleh lampu 

minyak, angkringan menjadi tempat yang favorit untuk sekedar makan dan 

bertukar pikiran. Angkringan kini telah menjadi tempat makan yang paling 

banyak di pilih orang, karena dengan harganya yang murah meriah yang 

hampir bisa di jangkau oleh semua kalangan masyarakat. Suasana dan tempat 

yang pas untuk sebagian orang menghabiskan malam. 

Angkringan Gadjah Lumping hadir dengan konsep restoran atau café 

yang berbeda dari restoran dan café yang sebelumnya ada di Malang dan Batu 

yaitu dengan konsep Angkringan yang menjual makanan dan minuman serba 

tradisional serta tempat yang bernuansa tradisional. Jadi manajer Angkringan 

Gadjah Lumping melihat peluang bisnis kuliner tradisional yang belum ada di 
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Kota Batu. Angkringan Gadjah Lumping di Jalan Ir. Soekarno No 125 Beji, 

Batu – Malang bisa jadi pilihan alternative. Meski tergolong baru, angkringan 

ini menawarkan kenyamanan bagi pengunjung, dibalut konsep unik dan pas 

untuk semua kalangan. Namum, kondisi penjualan di Angkringan Gadjah 

Lumping Batu dalam saat ini mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.2 

Jumlah Penjualan Per Bulan Pada Angkringan Gadjah Lumping Batu 

Bulan (tahun) Jumlah  

Oktober (2014) 5.330 

November (2014) 7.753  

Desember (2014) 7.618 

Januari (2015) 5. 829 

Sumber: Data Angkringan Gadjah Lumping Batu 

Dapat dilihat penjualan pada Angkringan Gadjah Lumping Batu pada 

bulan Oktober sampai November 2014 mengalami peningkatan penjualan 

yang sangat pesat, namun pada bulan Desember 2014 dan Januari 2015, telah 

terjadi penurunan penjualan pada Angkringan Gadjah Lumping Batu. Dengan 

kondisi penjualan yang seperti ini, hal tersebut menunjukkan bahwa daya 

tarik kosumen untuk membeli masih kurang. Hal tersebut dapat disebabkan 

karena pihak usaha kurang membangun hubungan dengan konsumen atau 

pihak perusahaan belum menerapkan bauran pemarasan dengan baik dan 

benar sehingga perusahaan masih gagal untuk menarik minat konsumen untuk 

membeli.  

Selain itu pihak Angkringan Gadjah Lumping Batu dalam melakukan 

promosi kurang maksimal hal ini terbukti bahwa Angkringan Gadjah 
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Lumping Batu dalam promosinya hanya menggunakan spanduk yang 

dipajang di wilayah daerah kota Batu saja. Jadi pihak pemiliki usaha harus 

lebih memperhatikan bagaimana cara yang tepat untuk menarik minat 

konsumen untuk datang ke Angkringan Gadjah Lumping Batu. Oleh karena 

itu pemilik atau pengelola harus merumuskan atau merencanakan strategi 

yang akan digunakan untuk menarik minat konsumen yaitu salah satunya 

dengan kebijakan strategi bauran pemasaran jasa. 

Namun, pada Desember 2014 Angkringan Gadjah Lumping Batu sudah 

membuka cabang ke duanya di kota Malang yang terletak di Jalan MT 

Haryono 146. Sesuai filosofi Gadjah Lumping, angkringan milik FNA Group 

ini dikonsep menjadi angkringan merakyat dan disukai banyak orang. Tagline 

‘Sematjam Tempat Makan’ diusung, agar angkringan ini tak sekedar tempat 

ngopi atau nongkrong, tapi juga tempat makan. Pengunjung juga bisa 

memilih, mau indoor atau outdoor bisa. 

Angkringan Gadjah Lumping juga menyediakan playground untuk 

anak-anak, sebagai fasilitas pengunjung yang datang bersama keluarga. 

Selain itu ada suatu hal yang berbeda dari tempat makan lainnya. Bila 

pembeli datang dan sesampainya di pintu masuk langsung disambut 

pramusaji, diberi nampan dan piring terbuat dari rotan. Kemudian 

dipersilahkan memilih makanan yang tersaji sesuka hati.Alunan musik etnik 

dan konsep prasmanan yang dipadukan dengan menu makanan yang sarat 

dengan bumbu tradisional, membuat Angkringan Gadjah Lumping terasa 

sangat tradisional, meski tetap mewah. Angkringan Gadjah Lumping 
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memiliki banyak pilihan makanan dan minuman tradisional, serta harganya 

pun terjangau bagi semua kalangan. Makanan yang dijual meliputi nasi 

kucing, gorengan, sate usus (ayam), sate telur puyuh, keripik dan lain-lain. 

Minuman yang dijualpun beraneka macam seperti teh, jeruk, kopi, tape, 

wedang jahe dan susu. Semua dijual dengan harga yang sangat terjangkau. 

Angkringan Gadjah Lumping Batu memiliki fasilitas pendukung 

diantranya memiliki ruang untuk pertemuan yang kapasitasnya 30 orang, 

toilet, mushola serta playground untuk anak – anak. Selain itu akses 

kendaraan dan transportasi umum juga sangat mudah karena lokasi dan 

tempatnya sendiri terletak di pinggir jalan raya, sehingga konsumen mudah 

untuk menemukan. Selain itu menu makanan dan minuman yang di tawarkan 

juga memiliki banyak variasi pilihan makanan trandisonal. Angkringan 

Gadjah Lumping Batu menjadi salah satu tempat baru di kota Batu khususnya 

untuk nongkrong (ngopi) atau sebagai pilihan untuk tempat makan. 

Angkringan Gadjah Lumping merupakan salah satu usaha yang bergabung 

dalam FNA group. Selain Angkringan Gadjah Lumping, Ria Djenaka dan 

Monopoli juga merupakan anggota  FNA group.  

Agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan maka pemilik 

Angkringan Gadjah Lumping harus memahami apa yang dapat menyebabkan 

konsumen minat dalam membeli. Sehingga dengan mengetahui apa yang 

menyebabkan konsumen minat dalam membeli maka perusahaan dapat 

menentukan strategi pemasaran yang baik khususnya bauran pemasaran jasa, 

agar dapat digunakan untuk menarik konsumen dan membangun image yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Nasi_kucing
http://id.wikipedia.org/wiki/Nasi_kucing
http://id.wikipedia.org/wiki/Ayam
http://id.wikipedia.org/wiki/Teh
http://id.wikipedia.org/wiki/Jeruk
http://id.wikipedia.org/wiki/Kopi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jahe
http://id.wikipedia.org/wiki/Susu
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baik di benak konsumen. Berawal dari pemikiran di atas, maka minat beli 

konsumen menarik untuk di teliti, khususnya yang berkaitan dengan minat 

beli konsumen pada Angkringan Gadjah Lumping Batu.  

Dari fenomena dan latar belakang di atas peneliti ingin meneliti 

“Pengaruh  Bauran Pemasaran Jasa terhadap Minat Beli Konsumen 

pada Angkringan Gadjah Lumping Batu”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah bauran pemasaran jasa (product, price, place, promotion, 

people, process, dan physical evidence) memiliki pengaruh secara 

simultan terhadap minat beli konsumen pada Angkringan Gadjah 

Lumping Batu? 

2. Apakah bauran pemasaran jasa (product, price, place, promotion, 

people, process, dan physical evidence) memiliki pengaruh secara 

parsial terhadap minat beli konsumen pada Angkringan Gadjah 

Lumping Batu? 

3. Diantara variabel pada bauran pemasaran jasa tersebut, manakah yang 

memiliki pengaruh dominan terhadap minat beli konsumen pada 

Angkringan Gadjah Lumping Batu? 

C. Tujuan Masalah 

1. Untuk mengetahui bauran pemasaran jasa (product, price, place, 

promotion, people, process, dan physical evidence) memiliki pengaruh 

secara simultan terhadap minat beli konsumen pada Angkringan 

Gadjah Lumping Batu 
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2. Untuk mengetahui bauran pemasaran jasa (product, price, place, 

promotion, people, process, dan physical evidence) memiliki pengaruh 

secara parsial terhadap minat beli konsumen pada Angkringan Gadjah 

Lumping Batu 

3. Untuk menganalisis variabel bauran pemasaran jasa yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap minat beli konsumen pada Angkringan 

Gadjah Lumping Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk menerapkan ilmu yang telah peneliti dapatkan selama 

menempuh perkuliahan serta untuk menambah wawasan penelitia 

mengenai pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap minat beli 

konsumen 

2. Menambah refrensi bagi peneliti lain sehingga menambah wawasan 

berpikir dan diharapkan penelitia berikutnya mampu memperbaiki dan 

menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

perusahaan terkait dalam penentuan kebijakan yang terkait dengan 

elemen – elemen bauran pemasaran jasayang dapat berdampak positif 

terhadap minat beli konsumen 

 

 

 


