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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang 

semakin pesat dengan ditandai semakin banyaknya industri yang berkembang, 

baik dari industri yang berskala kecil maupun industri yang berskala besar. 

Industri makanan dan minuman saat ini sedang mengalami kenaikan seiring 

dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia. Menurut data 

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), tercatat 

nilai penjualan makanan dan minuman mencapai 700 triliun pada tahun 2012 dan 

meningkat hingga 800 triliun pada tahun 2013 (Industry Update, 2013).  

Bisnis kafe di Kota Malang mengalami peningkatan. Asosiasi Pengusaha 

Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) menyebutkan bahwa di tahun 2017 ini, 

kafe masih menjadi bisnis yang menjanjikan. Ketua Apkrindo Kota Malang Indra 

Setiyadi mengungkapkan bahwa dalam setahun ini pertumbuhan kafe di Kota 

Malang cukup pesat. Pada pertengahan tahun 2017 Indra Setiyadi mendata bahwa 

ada 800 kafe di Kota Malang (Jawapos, 2017). 

Banyaknya bisnis kafe yang ada di kota Malang ini membuat persaingan 

semakin ketat. Terlebih bisnis kuliner merupakan salah satu jenis bisnis yang mudah 

diamati, ditiru, dan dimodifikasi, sehingga banyak sekali kafe baru yang bermunculan 

di kota Malang.  Dari sekian banyak lokasi, Jalan Soekarno-Hatta masih menjadi 

favorit pengusaha kafe. Kemudian, lokasi-lokasi di sekitar kampus besar Kota 

Malang juga banyak diminati oleh investor.  Diantaranya di seputaran kampus 

Universitas Brawijaya (UB) maupun Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). 
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Namun dengan banyaknya bisnis yang sejenis tersebut, tidak sedikit kafe-

kafe yang sudah lama ada mulai terancam. Keputusan pembelian konsumen 

terhadap kafe-kafe lama terus menurun akibat munculnya kafe-kafe baru yang 

menawarkan berbagai fasilitas dan berbagai produk yang dapat menarik 

konsumen untuk melakukan pembelian. Menurunnya pembelian konsumen juga 

dapat disebabkan karena kejenuhan konsumen pada suatu kafe, seperti kejenuhan 

pada produk dan kejenuhan terhadap suasana kafe. Penurunan pembelian tersebut 

mengakibatkan penurunan penjualan. Apabila kondisi atau permasalahan tersebut 

tidak diatasi maka perusahaan tidak bisa mengembangkan usahanya dan usahanya 

bisa gulung tikar. 

Salah satu kafe yang mengalami fenomena tersebut adalah kafe Lingling 

Fruit Bar. Kafe Lingling Fruit Bar  didirikan sejak tahun 2012 dan memiliki 3 

cabang di kota Malang. Cabang-cabang tersebut berlokasi di Jl. Simpang Coklat 

Kav.8 Soekarno Hatta, Jl. Terusan Kawi No.2C dan Jl. Joyoagung. Salah satu 

cabang Lingling fruit bar yang berada di Joyoagung, baru saja dibuka pada bulan 

september 2017.  

Seiring dengan banyak munculnya kafe-kafe baru, membuat kafe Lingling 

Fruit Bar menjadi terancam. Banyak pesaing-pesaing hadir dengan produk yang 

lebih beragam dan suasana kafe yang nyaman dan lebih menarik. Kondisi tersebut 

menyebabkan penurunan penjualan pada kafe Lingling Fruit Bar. Berikut jumlah 

data penjualan pertahun Lingling Fruit Bar cabang Jl. Kawi dan Jl. Simpang 

Coklat Soekarno Hatta tersebut.  
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Tabel 1.1 

Jumlah Data Penjualan kafe Lingling Fruit Bar cabang Jl. Kawi Soekarno 

Hatta dan Jl. Simpang Coklat Tahun 2015 – Juni 2017 

 

NO 
Lingling Cabang 

Malang 

PENJUALAN 

2015 2016 
2017 

( Januari – Juni ) 

1. 
Jl. Simpang Coklat 

Kav.8 Soekarno Hatta 
Rp1.071.350.000 Rp797.504.000 Rp350.780.000 

2. Jl. Terusan Kawi 2-C Rp1.109.836.000 Rp1.177.109.000 Rp462.764.500 

Sumber : Lingling Fruit Bar tahun 2015 – juni 2017 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, terdapat data penjualan di 2 cabang Lingling 

Fruit Bar di Kota Malang. Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa cabang yang 

berada di Jl. Simpang Coklat Kav.8 Soekarno Hatta mengalami penurunan penjualan 

dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Kafe yang mengusung konsep taman dan bar ini 

pada tahun 2012 atau awal pendiriannya berhasil menarik banyak konsumen untuk 

melakukan pembelian, hingga ke beberapa tahun selanjutnya kafe masih ramai 

pengunjung. Namun sejak tahun 2015 kafe Lingling Fruit Bar Soekarno Hatta 

cenderung mengalami penurunan penjualan. Berikut data penjualan Lingling Fruit 

Bar Soekarno Hatta setiap bulan pada tahun 2015 – juni 2017. 

 
Sumber : Lingling Fruit Bar Soekarno Hatta tahun 2015 – juni 2017 

Gambar 1.1 

Grafik Data penjualan kafe Lingling Fruit Bar Soekarno Hatta 

Bulan Januari 2015 – Juni 2017 
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Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa penjualan kafe Lingling Fruit Bar 

di Jl. Soekarno Hatta mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Hal tersebut 

menunjukkan adanya permasalahan keputusan pembelian yang terus mengalami 

penurunan. Penurunan tersebut membuat target yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan tidak tercapai. Maka disini pihak manajemen dituntut untuk bisa 

memberikan keyakinan lebih kepada konsumen kafe Lingling Fruit Bar dalam 

melakukan pembelian konsumen. 

Menurut Kotler & Amstrong (2012), keputusan pembelian adalah tahap 

dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar 

membeli produk. Menurut Schiffman dan Kanuk (2009: 112), keputusan 

pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan 

pembelian. Keputusan pembelian adalah proses penentuan produk yang akan 

dibeli oleh konsumen berdasarkan hasil pertimbangan dari beberapa alternatif 

yang sebelumnya telah dievaluasi (Fahimah, et al, 2015). 

Perusahaan perlu melakukan strategi untuk dapat mempengaruhi konsumen 

melakukan suatu pembelian. Untuk menentukan strategi yang tepat, perlu kiranya 

melakukan analisis apa saja faktor yang mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan suatu pembelian. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen diantaranya promosi (Aminudin, 2015), psikologis (Sengkey dan 

Wenas, 2015), strategi diferensiasi (Ratela dan Taroreh, 2016), Word of mouth 

(Alvionita, 2017), keragaman menu dan citra merek (Camelia dan Suryoko, 

2017), kualitas produk, lokasi dan harga (Fadillah, 2017). Menurut Risanti (2017) 

menyatakan bahwa kualitas layanan dan suasana toko berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap keputusan pembelian konsumen. 
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Dalam penelitian ini variabel yang dipilih adalah suasana kafe dan kualitas produk 

kafe. Menurut Risanti (2017) menyatakan bahwa suasana kafe (toko) berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian konsumen. Adanya suasana kafe 

(toko) yang nyaman dan menarik membuat konsumen merasa betah untuk berlama-lama 

(Aminudin, 2015). Tanpa disadari, tidak hanya karena makanan dan minuman yang enak 

saja konsumen melakukan pembelian, namun suasana dari kafe ataupun restoran tersebut 

dapat menarik konsumen untuk melakukan pembelian (Fahimah, et al, 2015).  

Menurut pendapat Levy dan Weitz (2001:576) suasana toko adalah mendesain 

suatu lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan 

penciuman untuk merangsang persepsi dan emosi konsumen untuk melakukan 

pembelian. Menurut Schlosser (1998) seorang konsumen sering menilai sebuah toko 

pada kesan pertamanya dilihat dari suasana kafe (toko). Hasil penelitian Katarika dan 

Syahputra (2017) menjelaskan bahwa store atmosphere berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Hasil penelitian Fahimah, et al (2015) menjelaskan bahwa 

store atmosphere berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

P enjelasan tentang suasana kafe tersebut dapat disimpulkan bahwa, suasana 

kafe berperan penting dalam keputusan pembelian konsumen terutama pada usaha 

kafe. Kafe membutuhkan suatu suasana kafe yang nyaman untuk menarik konsumen 

untuk melakukan pembelian. Seorang konsumen datang ke sebuah kafe kebanyakan 

untuk menghabiskan waktu bersama teman untuk nongkrong, sehingga konsumen 

akan mencari kafe yang nyaman. Selain suasana kafe yang nyaman untuk nongkrong, 

banyak konsumen tertarik terhadap suasana kafe yang unik yang berbeda dengan kafe 

lainnya. Suasana kafe yang unik serta view yang bagus menjadi daya tarik yang lebih 

bagi konsumen untuk sekedar mengabadikan momen di kafe. 
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Kualitas produk kafe juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Kualitas produk kafe merupakan hal yang penting diperhatikan bagi 

pengusaha kafe. Kualitas produk kafe juga merupakan suatu aset perusahaan 

untuk bertahan dalam dunia bisnis. Terciptanya kualitas produk yang baik maka 

dapat mempengaruhi keberhasilan keputusan pembelian (Fadilah, 2017). 

Konsumen akan melakukan pembelian apabila produk yang ditawarkan sesuai 

dengan apa yang konsumen harapkan, seperti kualitas, desain, kemasan dan rasa 

(Merentek, et al 2017). 

Kotler dan Amstrong (2008) menyatakan bahwa kualitas produk adalah 

kemampuan produk untuk menjalankan tugasnya yang mencakup daya tahan, 

kehandalan atau kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam pengemasan dan reparasi 

produk dan ciri-ciri lainnya. Menurut  hasil penelitian Ong dan Sugiharto (2013) 

kualitas produk secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. 

Hasil penelitian Risanti (2017) juga menyatakan bahwa kualitas produk kafe 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian.  

Beberapa penjelasan tersebut membuktikan bahwa semakin baik kualitas suatu 

produk maka konsumen akan semakin yakin untuk melakukan suatu pembelian. 

Sebelum melakukan suatu keputusan pembelian di suatu kafe, konsumen akan 

melalui tahap pencarian informasi terkait  bagaimana kualitas produk yang tersedia 

pada kafe tersebut. Konsumen akan yakin  melakukan keputusan pembelian ketika 

produk pada kafe tersebut memiliki kualitas yang baik, penyajian yang menarik, dan 

bukti dari informasi kualitas produk yang tersebar.  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan permasalahan yang terjadi 
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sebagai topik penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Suasana Kafe Dan 

Persepsi  Kualitas Produk Kafe Terhadap Keputusan Pembelian Pada Kafe 

Lingling Fruit Bar Soekarno-Hatta di Kota Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang terjadi pada kafe Lingling Fruit Bar Soekarno-Hatta di kota 

Malang yaitu penurunan penjualan. Penurunan penjualan disebabkan oleh keputusan 

pembelian konsumen yang terus menurun. Salah satu penyebab penurunan keputusan 

pembelian ini dikarenakan banyaknya kafe-kafe baru yang mulai bermunculan 

dengan menawarkan kualitas produk kafe yang lebih beragam serta suasana kafe 

yang nyaman dan unik. Kehadiran kafe-kafe tersebut menjadi ancaman bagi  Kafe 

Lingling Fruit Bar khususnya dalam hal keputusan pembelian. 

Penurunan penjualan merupakan suatu masalah yang sangat merugikan 

perusahaan. Apabila permasalahan tersebut terus terjadi, maka Kafe Lingling 

Fruit Bar Soekarno-Hatta di Kota Malang akan mengalami gulung tikar. 

Perusahaan perlu melakukan strategi untuk meningkatkan keputusan pembelian. 

Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh Kafe Lingling Fruit Bar Soekarno-

Hatta Malang tersebut ada keterkaitan antara kualitas produk kafe dan suasana 

kafe yang dapat mempengaruhi besarnya keputusan pembelian. Maka peneliti 

ingin melakukan suatu penelitian apakah suasana kafe dan kualitas produk kafe 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut  : 
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a. Apakah suasana kafe berpengaruh signifikan terhadap keputusan  

pembelian pada Kafe Lingling Fruit Bar Soekarno Hatta di kota Malang ? 

b. Apakah kualitas produk kafe berpengaruh signifikan terhadap keputusan  

pembelian pada  Kafe Lingling Fruit Bar Soekarno Hatta di kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini pada dasarnya adalah sebagai berikut  : 

a. Untuk menguji pengaruh suasana kafe terhadap keputusan  pembelian 

pada Kafe Lingling Fruit Bar Soekarno Hatta di kota Malang. 

b. Untuk menguji pengaruh kualitas produk kafe terhadap keputusan  

pembelian pada Kafe Lingling Fruit Bar Soekarno Hatta di kota Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dapat memberikan manfaat secara : 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat, terutama sebagai acuan 

bagi studi ilmiah tentang bagaimana menganalisis pengaruh suasana kafe dan 

kualitas produk kafe terhadap keputusan pembelian. Selain itu juga untuk 

memberikan sumbangan informasi, bahan referensi, dan bacaan yang dapat 

menambah pengetahuan bagi pembacanya. 

b. Manfaat bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi owner Lingling Fruit Bar 

mengenai tentang pengaruh suasana kafe dan kualitas produk kafe yang 

diidentifikasi mempengaruhi keputusan  pembelian. Sehingga penelitian ini 
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dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan 

peramalan keputusan pembelian konsumen melalui suasana kafe dan kualitas 

produk kafe untuk mencapai keputusan pembelian. 


