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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi seperti 

kebutuhan makan, minum, hiburan dan lainnya yang tidak dapat diwakilkan oleh 

orang lain, hal ini yang menyebabkan maraknya pengusaha dibidang kuliner di 

Indonesia dan menjadi bisnis yang menjanjikan. Hal serupa dikatakan oleh Ketua 

Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran di Indonesia (Aprikindo) Eddy Susanto 

mengatakan pendapatan pada sektor kafe dan restoran tahun 2016 mencapai Rp. 6 

triliun- Rp. 10 triliun. Sedangkan pendapatan kafe dan restoran di Indonesia tahun 

2017 tumbuh hingga 15 %, beliau mengatakan kafe dan restoran selalu mempunyai 

prospek yang bagus dibidang kuliner (Bisnis.com, 2017).  

Pertumbuhan ini akan terus meningkat melihat masyarakat Indonesia yang 

sebagian besar masyarakatnya merupakan tipe masyarakat yang tingkat 

konsumtifnya paling tinggi ada dalam mengkonsumsi kuliner, konsumennya pun 

tak hanya dari golongan orang-orang kelas atas saja, dari kalangan  

mahasiswa/pelajarpun banyak yang mengunjungi tempat-tempat kuliner 

(Kompasiana.com, 2018). Salah provinsi di Indonesia yang perkembangannya terus 

mengalami pertumbuhan dibidang kuliner adalah provinsi Jawa Timur.  

 Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Aprikindo) Jawa 

Timur, Tjahjono Haryono mengatakan jumlah pengusaha baru di sektor food and 

beverage ini terus bertambah, khususnya di Surabaya dan Malang. Kalangan 

pengusaha kafe dan restoran di Jawa  Timur  menyebutkan  pertumbuhan  industri 
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kafe dan restoran pada kuartal 1 tahun 2016 cukup signifikan yakni mencapai 20%. 

Menurutnya pertumbuhan industri kafe dan restoran ini karena para pengusaha 

tersebut melihat masih adanya peluang bisnis pada bidang ini dibandingkan 

membuka bisnis disektor lain (Bisnis.com, 2018).   

Kota Malang adalah salah satu kota di Jawa Timur yang mempunyai 

prospek yang baik di bisnis kafe dan Restoran, bisnis ini sangat menjanjikan karena 

kehadiran puluhan ribu mahasiswa ditambah lagi dengan kedatangan maba 

(mahasiswa baru) dan para wisatawan dari berbagai daerah yang datang di Kota 

Malang, keadaan ini memang menjadi ‘tambang emas’ untuk pengusaha dibidang 

kuliner. Menurut Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) 

Malang, sepanjang tahun 2016 lalu mencatat pada kuartal pertama pertumbuhan 

kafe mencapai 100%, sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang 

pertumbuhan kafe dan restoran hanya naik 30 % (RadarMalang.id, 2018).   

Humas Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Aprikindo) 

Malang Daniel Indrapribadi mengatakan tercatat kenaikan diantara kafe dan 

restoran yang lebih mendominasi adalah bisnis pada bidang kafe. “Jika ada 10 

tempat baru, maka 7 adalah kafe dan 3 restoran,” (RadarMalang.id). Ketua 

Aprikindo Kota Malang Indra Setiyadi mengungkapkan, dalam setahun ini saja, 

pertumbuhan kafe di Kota Malang cukup pesat. Pada pertengahan tahun lalu, beliau 

mendata ada 800 kafe di Kota Malang. Tapi, pada akhir tahun 2016, jumlahnya 

sudah menembus 1.000 kafe diberbagai lokasi di Kota Malang 

(travel.radarmalang.id, 2018). Terdapat kafe-kafe terkenal yang ramai dikunjungi 

oleh konsumen dan  tersebar diberbagai titik Kota Malang. Kafe-kafe tersebut 
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seperti Bukit Delight, Coklat Klasik, Logo Board Games And Kafe, Akalpa Kafe, 

Konsultan Kafe MLG, Kafe Warsu (Warung Susu), Mom Milk, dan masih banyak 

lagi. (Indonesia.tripcanvas.co.id, 2018).  

Salah satunya adalah kafe Warsu 2 Malang yang merupakan objek dari 

penelitian ini. Dimana kafe Warsu 2 Malang merupakan salah satu kafe yang 

tergolong baru di Kota Malang. Kafe Warsu 2 Malang berlokasi di Jl. Tirto Mulyo 

No. 35 Landungsari, Malang. Dari data pra-riset yang dilakukan secara acak 

terhadap 15 konsumen kafe Warsu 2 Malang yang diambil pada tanggal 13 

November 2017. Data tersebut merupakan sebuah pernyataan berupa keluhan dan 

alasan memilih kafe Warsu 2 Malang. Pernyataan tersebut merupakan hasil 

wawancara langsung dengan konsumen kafe Warsu 2 Malang yang baru pertama 

kali melakukan pembelian di kafe Warsu 2 Malang. (dilihat pada lampiran 1). 

Hasil pra-riset yang dilakukan terdapat permasalahan yang dialami oleh 

konsumen, konsumen menyatakan bahwa kurangnya komunikasi yang dilakukan 

oleh pihak kafe Warsu 2 Malang menyebabkan konsumen memiliki keterbatasan 

informasi tentang kafe Warsu 2 Malang dan adapun yang sampai tidak mengetahui 

telah dibukanya Warsu 2 Malang. Konsumen menyatakan bahwa mereka baru 

mengetahui informasi telah dibukanya kafe Warsu 2 melalui iklan media cetak 

(majalah dan koran), media internet (instagram, twitter, facebook), dan tertarik 

datang ke kafe Warsu 2 karena adanya potongan harga (diskon). Berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari konsumen dapat dikatakan bahwa konsumen yang 

melakukan keputusan pembelian di kafe Warsu 2 Malang dipengaruhi oleh 

komunikasi pemasaran. (dapat dilihat pada lampiran 1). 
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Selain komunikasi pemasaran, konsumen menyatakan bahwa tujuan 

konsumen datang ke kafe Warsu 2 Malang bukan hanya ingin duduk dan menikmati 

segelas minuman, tetapi konsumen menyatakan bahwa di kafe Warsu 2 Malang 

memiliki penataan ruangan yang nyaman, dengan pemandangan taman yang indah, 

dan memiliki fasilitas yang mendukung kenyamanan konsumen hal tersebut yang 

membuat konsumen tertarik. Selain itu Warsu 2 Malang cocok digunakan untuk 

bersantai, berkumpul bersama teman-teman, keluarga, serta dapat digunakan 

sebagai tempat berdiskusi dengan komunitas sambil menikmati pemandangan 

taman yang tersedia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari konsumen maka 

dapat dikatakan bahwa konsumen yang melakukan keputusan pembelian di kafe 

Warsu 2 Malang dipengaruhi oleh bukti fisik. (dapat dilihat pada lampiran 1). 

Penelitian yang dilakukan oleh Martia Mutiara Tasuki (2013) dalam 

penelitiannya yang berjudul the effects of Mcdonald’s breakfast menu marketing 

communications exposure and product image towards the purchased decision 

menyatakan bahwa variabel komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini membuktikan bahwa 

komunikasi pemasaran yang dilakukan secara terus menerus dengan baik dan 

menarik dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

Penelitian lain dilakukan oleh Angelique Verona Wijaya dan Crhistina 

Siswanto (2013) yang berjudul analisis pengaruh people, physical evidence,                  

dan product terhadap keputusan pembelian konsumen di Comedy Kopi Surabaya 

Town   Square  (SUTOS)  dalam  penelitian ini menyatakan bahwa  variabel bukti               



5 
 

 
 

fisik berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Peneitian ini 

membuktikan bahwa Comedy Kopi Surabaya Town Square (SUTOS) menyediakan 

dan menjaga bukti fisik dengan sangat baik, hal ini dapat mempengaruhi konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian.  

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti akan  

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan komunikasi pemasaran dan 

bukti fisik terhadap keputusan pembelian. Sehingga judul yang diangkat pada 

penelitian ini adalah PENGARUH KOMUNIKASI PEMASARAN DAN 

BUKTI FISIK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KAFE 

WARSU 2 MALANG. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah komunikasi pemasaran dan bukti fisik berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian di kafe Warsu 2 Malang? 

2. Apakah komunikasi pemasaran dan bukti fisik berpengaruh secara persial 

terhadap keputusan pembelian di kafe Warsu 2 Malang? 

3. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian di 

kafe Warsu 2 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh komunikasi pemasaran dan bukti fisik 

secara simultan  terhadap keputusan pembelian di kafe Warsu 2 Malang. 

2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh komunikasi pemasaran dan bukti fisik 

secara persial terhadap keputusan pembelian di kafe Warsu 2 Malang. 
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3. Untuk mengetahui dan menguji variabel yang berpengaruh dominan terhadap

keputusan pembelian di kafe Warsu 2 Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara

lain.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada pihak-

pihak yang berkepentingan dan dapat bermanfaat sebagai bahan pedoman atau

pembanding untuk penelitian selanjutnya agar dapat menyusun proposal skripsi

dengan baik dan benar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan tentang

pengaruh komunikasi pemasaran dan bukti fisik terhadap keputusan

pembelian.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, informasi 

tambahan dan dapat sebagai bahan pertimbangan kafe Warsu 2 untuk lebih 

memahami sejauh mana peranan komunikasi pemasaran dan bukti fisik 

terhadap keputusan pembelian di kafe Warsu 2 serta dapat membantu 

perusahaan dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 




