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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Malang dikenal sebagai salah satu kota dengan potensi wisata alam dimana 

terdapat 144 destinasi wisata yang tersebar di kabupaten Malang. Hal tersebut 

menjadi salah satu peluang bagi pengusaha untuk membuka usahanya di Kota 

Malang dan sekitarnya. Bisnis yang berkembang di kota ini sangat beragam, mulai 

dari bisnis makanan/minuman (kuliner), kerajinan, hingga pariwisata Aprilia, 

(2015). Beragamnya bisnis tersebut tentu membawa dampak pada persaingan binis 

salah satunya yaitu cafe.  

Usaha cafe merupakan salah satu bagian dari usaha kepariwisataan yang 

menyediakan makan dan minuman dimana pengelolaan cafe secara komersil 

dengan pelayanan pendukung lainnya. Cafe didefinisikan sebagai suatu tempat 

berkumpul atau sekedar bersantai dengan tempat dan suasana yang nyaman. Cafe 

biasanya menyediakan makanan atau minuman yang siapuntuk dikonsumsi seperti 

minum kopi, teh dan lainnya Budiningsih, (2009). Sedangkan di Indonesia, café 

dimodifikasi menjadi tempat yang lebih nyaman bagi pelanggan dan menampilkan 

hiburan maupun tempat wisata dan sebagainya. Perubahan terjadi dimana dulu 

hanya menjual makanan atau minuman kecil menjadi tempat yang juga bisa untuk 

berwisata bersama keluarga atau teman kerja, sehingga dalam artinya pun 

mengalami sedikit pergeseran. 

Dewasa ini, perkembangan cafe di kota besar sangat  pesat. Cafe sekarang ini 

sangat mudah ditemukan di berbagai tempat. Timbul persaingan yang sangat 
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ketat di bidang usaha makanan dan minuman. Hal ini terbukti bahwa setiap tahunnya 

jumlah cafe selalu bertambah jumlahnya terutama di Malang. 

Peningkatan jumlah restoran/Cafe pada tiga kabupaten di Jawa Timur dari tahun 

2013-2016 selalu meningkat setiap tahunnya. Statistik perkembangan restoran di jawa 

timur dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Restoran/Cafe 2013-2016 

Tahun Kab. Jember Kab. Malang Kab. Banyuwangi Jumlah  

2013 59 199 86 344 

2014 56 190 107 353 

2015 67 195 88 350 

2016 67 195 88 350 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur(Diolah, 2018) 

 

Jumlah ini hanya terbatas pada restoran dan rumah makan yang terdaftar saja 

sedangkan masih banyak bisnis makanan dan minuman yang belum terdaftar. 

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas terlihat bahwa jumlah restoran yang ada di tiga 

kabupaten Jawa Timur berbeda. Kabupaten Malang memiliki restoran yang paling 

banyak dan meningkat di setiap tahunnya terkecuali pada tahun 2013 perkembangan 

cafe mengalami penurunun, namun setelah itu perkembangan restoran(cafe) di 

Kabupaten Malang mengalami kenaikan. Jumlah restoran di kabupaten jember juga 

mengalami kenaikan tiap tahunnya sedangkan kabupaten Banyuwangi jumlah 

restoran/cafe mengalami kenaikan pada tahun 2014, tetapi pada tahun berikutnya 

mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan kedua kabupaten yang ada. 

Salah satu restoran atau cafe yang ada di kabupaten Malang adalah Tea House 

dimana cafe tersebut terletak di dalam kawasan wisata wonosari Lawang Kabuapaten 
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Malang. Pengunjung di wisata wonosari rata-rata 1000-2000 dimana pada saat hari 

libur akan meningkat sampai 5000 pengunjung Sitawati, (2005). 

Konsumen Tea House kebun Wonasari sendiri jumlah setiap bulannya masih 

ada yang belum memenuhi target perusahaan. Berikut tabel jumlah konsumen Tea 

House tahun 2017. 

Tabel 1.2 Jumlah Konsumen Tea House Tahun 2017 

Bulan Jumlah Konsumen 
Target Perusahaan 

(Konsumen) 

Januari 2588 2000 

Pebruari 1342 2000 

Maret 1541 2000 

April 1710 2000 

Mei 2100 2000 

Juni 1610 2000 

Juli 2195 2000 

Agustus 1410 2000 

September 1810 2000 

Oktober 1579 2000 

November 1360 2000 

Desember 2476 2000 

Jumlah 21721 24000 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Pemahaman mengenai kepuasan konsumen sangat penting untuk diperhatikan 

oleh pihak pengelola. Dalam mengahadapi kondisi seperti ini, pengelola harus 

menemukan solusi yang tepat untuk menjelaskan permasalahan diatas. Salah satu cara 

pengelola yang bisa dilakukan yaitu mengetahui karakteristik konsumen yang datang. 

Kemudian mengevaluasi tentang produk yang ditawarkan dan harga produk tersebut. 

Dari penjelasan diatas pengelola juga harus mampu menciptakan produk baru yang 

diminati atau diinginkan oleh konsumen. Pelayanan karyawan kepada konsumen juga 
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harus diperhatikan oleh pengelola. Pelayanan yang baik akan menimbulkan rasa puas 

dari konsumen setelah menikmati suatu produk dari perusahaan/restoran.   

Hal ini yang mendorong pentingnya penelitian di Tea House kebun Wonosari 

tentang kepuasan konsumen untuk membantu pengelola dalam mencapai target dari 

perusahaan. Perusahaan juga harus mampu mempertahankan daya tarik konsumen dan 

meningkatkan kualitas yang ada agar mendapatkan tingkat kepuasan konsumen yang 

tinggi kemudian target perusahaan tercapai. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijabarkan di atas, 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana karakteristik konsumen Tea House kebun Wonosari ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan konsumen Tea House kebun 

Wonosari? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi permasalan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk 

: 

1. Mengetahui karakteristik konsumen Tea House kebun Wonosari. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen Tea House 

kebun Wonosari. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan juga informasi 

dan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain : 
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1. Bagi instansi atau perusahaan, penelitian ini dapat bermanfaat dalam pertimbangan 

melakukan pemasaran dan megetahui keputusan pembelian dan kepuasan 

konsumen. 

2. Bagi masyarakat umum dapat dijadikan pengetahuan yang bermanfaat dan 

memberikan rekomendasi maupun pertimbangan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan dan 

pembanding. 

1.5. Batasan Istilah Dan Pengukuran Variabel 

  Batasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan pembiasan dalam memahami permasalahan, maka 

peneliti membuat batasan istilah sebagai bahan acuan yaitu sebagai berikut : 

1. Konsumen merupakan setiap orang yang membeli barang atau jasa dalam bentuk 

apapun guna memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Kepuasan konsumen merupakan perasaan seseorang yang muncul setelah adanya 

perbandingan dari kinerja atau hasil produk apakah sesuaidengan harapan atau 

tidak. 

3. Karakteristik merupakan ciri dari seseorang yang membedakannya dengan orang 

lain dan memiliki arti penting dalam keputusan membeli suatu produk yang 

meliputi Jenis Kelamin, Usia, Asal, Pendidkan terakhir, Pekerjaan dan Pendapatan. 

4. Harga merupakan jumlah uang yang dibutuhkan sebagai alat tukar untuk 

mendapatkan barang atau jasa ayang dibutuhkan, peneliti menggunakan satuan 

Rupiah (Rp). 



6 

 

5. Produk merupakan barang atau jasa yang diperjual belikan oleh perusahaan 

meliputi varian rasa, kemasan produk dan harga. 

6. Pelayanan merupakan pemenuhan kebutuhan konsumen yang ditawarkan pihak 

perusahaan meliputi bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan dan    kepastian, 

dan empati. 

 Pengukuran variabel 

Pengukuran variabel merupakan tahap menetapkan angka pengukuran variabel 

atau atribut yang diteliti, pengukuran menggambarkan peristiwa atau fenomena yang 

menunjukkan keadaan dan kualitas dari faktor-faktor yang diteliti.  

Pengukuran variabel yang digunkaan dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Jenis kelamin merupakan perbedaan fisik, bentuk dan sifat yang dimliki dengan 

peran masing-masing (Laki-laki/Perempuan). 

2. Umur merupakan usia responden saat menjadi responden penelitian (Tahun). 

3. Pendidikan merupakan jenjang pendidikian formal yang pernah ditempuh atau 

dijalani oleh responden (SD,SMP,SMA,Diploma,Sarjana). 

4. Pekerjaan merupakan mata pencaharian responden guna mendapatkan kehidupan 

yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan hidupsecara mandiri (PNS, Pegawai 

Swasta, Wiraswasta, Petani, Pelajar dll). 

5. Pendapatan merupakan jumlah uang responden yang diterima dari hasil bekerja 

selama satu bulan (Rp). 
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6. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayar responden dengan tujuan 

membeli produk dari perusahaan (keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan 

kualitas produk, kesesuaian harga dengan manfaa). 

7. Produk merupakan hasil jadi yang bisa dinikmati oleh responden atau konsumen 

(penampilan produk, porsi produk dan rasa dari produk). 

8. Pelayanan merupakan kinerja yang diberikan oleh karyawan perusahaan guna 

memenuhi kepuasan konsumen yang maksimal (bukti fisik, kehandalan, 

ketanggapan, jaminan dan kepastian, dan empati). 

9. Kepuasan merupakan perasaan yang muncul setelah mendapatkan suatu barang 

yang sesuai dengan keinginan (Kepuasan pelanggan keseluruhan, Kepuasan 

konsumen kedalam komponen-komponennya, Minat konsumen untuk melakukan 

pembelian ulang, Kesediaan konsumen merekomendasi). 

 


