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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perilaku konsumen merupakah suatu unsur penting yang harus 

diperhatikan oleh setiap pelaku usaha. Dimana dari perilaku konsumen 

pelaku usaha dapat mempelajari dan mengamati berbagai macam aktifitas 

konsumen dalam mengambil atau memutuskan suatu produk yang akan 

dikonsumsi. Menurut Kohler & Amstrong (2009:166), perilaku konsumen 

adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan dan bagaimana barang, jasa, ide atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. 

Perilaku konsumen dapat menjadi acuan untuk dapat mengamati 

apa saja faktor yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan 

membelian oleh konsumen guna kepentingan pemasaran. Menurut Kotler 

(2009), faktor budaya, faktor sosial dan faktor pribadi adalah faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen. 

Pemasaran merupakan usaha yang dilakukan pelaku usahan untuk 

memeperkenalkan, menarik pelanggan sebanyak-banyaknya dan 

memaksimalkan penjualan produk yang ditawarkan. Inti dari pemasaran 

(marketing) adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia 

dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah 

memenuhi kebutuhan yang menguntungkan (Kotler, 2009). 
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Kebutuhan konsumen sangat kompleks diiringi dengan persaingan 

pasar yang semakin ketat. Pelaku usaha memerlukan kegiatan pemasaran 

yang lebih dari sekedar melakukan pemasaran biasa untuk menarik minat 

pelanggan dan mempengaruhi minat pelanggan kepada produk yang 

ditawarkan yaitu dengan bauran pemasaran product, price, place, 

promotion, people, process dan physical evidence. Menurut Ratih Hurriaty 

(2015), marketing mix merupakan unsur-unsur pemasaran yang saling 

terkait, dibaurkan, diorganisir dan digunakan dengan tepat, sehingga 

perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran dengan efektif, sekaligus 

memuaskan kebutuhan dan kegiatan konsumen. 

Perkembangan industri di Kabupaten Malang saat ini mengalami 

kemajuan pesat, dengan banyak fasilitas yang ditawarkan masyarakat 

mudah memilih fasilitas sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah 

aktivitas sehari-hari. Banyaknya perkantoran serta tempat pendidikan 

menjadikan Kabupaten Malang ini sebagai daerah yang padat dengan 

masyarakat lokal maupun pendatang dari luar kota. Padatnya Kabupaten 

Malang menjadi peluang bagi para pelaku bisnis untuk memperoleh 

keuntungan dengan menawarkan berbagai produk dan jasa. Produk dan 

jasa tersebut dapat berupa rumah makan, tempat kebugaran, toko pakaian, 

dan tempat hiburan. 

Berbagai aktifitas di Kabupaten Malang yang padat menjadi 

kejenuhan tersendiri bagi masyarakatnya. Tidak sedikit dari masyarakat 

yang menginginkan tempat yang nyaman untuk melepas lelah, mencari 
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makan karena tidak ada waktu untuk memasak, mengerjakan pekerjaan 

kuliah dengan suasana yang berbeda atau sekedar bersantai dengan teman. 

Hal ini menyebabkan menjamurnya café-cafe di berbagai daerah 

Kabupaten Malang. Kafe dengan berbagai konsep dan keunikan yang 

ditawarkan para pelaku bisnis. Bisnis yang sukses adalah yang selalu 

memperhatikan peluang yang ada, yang dapat diklasifikasikan seperti, 

bagaimana menjual produk lebih banyak pada pasar yang ada, bagaimana 

mencari pasar baru, bagaimana membuat produk baru untuk pasar yang 

ada dan bagaimana membuat produk baru untuk pasar baru (Buchari, 

2010;293). 

Konsep café menarik yang ditawarkan oleh pelaku bisnis tersebut 

karena konsumen atau pelanggan saat ini dalam melakukan konsumsi, 

tidak hanya mengacu pada produk dan harga. Perilaku konsumen dalam 

melakukan konsumsi dipengaruhi oleh faktor lain seperti SDM, tempat, 

promosi, proses, serta bukti fisik usaha. Faktor yang kompleks yang 

mempengaruhi perilaku konsumen tersebut terdapat dalam suatu proses 

hingga konsumen menentukan suatu barang atau jasa yang akan dibeli 

(Kotler, 2009:170).  

Bagi pelaku usaha, sangat penting untuk mengetahi perilaku 

konsumen, mengingat faktor yang mempengarui perilaku konsumen dalam 

mengambil keputusan sangat luas. Dari beberapa faktor yang 

dipertimbangkan hanya beberapa faktor yang terbukti menjadi 

pertimbangan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 
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Banyaknya peneltian tentang faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian telah dilakukan, seperti Warisan & Harianto (2017), yang 

melakukan penelitian faktor keputusan pembelian pada restoran “All You 

Can Eat” di Surabaya menunjukkan bahwa dari faktor-faktor yang 

menjadi variabel penelitian (harga, kualitas layanan, kualitas makanan, 

atsmosfer restoran, dan lokasi), hanya faktor harga yang dominan untuk 

konsumen dalam memilih restoran. 

 Perilaku pembelian seseorang dikatakan unik, karena sikap dan 

pendapat orang terhadap suatu objek yang sama dapat berbeda. Selain itu 

konsumen berasal dari segmen yang berbeda, sehingga kebutuhan dan 

keinginannya juga berbeda. Dalam penelitian  yang dilakukan Akbar & 

Ferdinand (2015), yang meneliti faktor yang mempengaruhi konsumen 

dalam keputusan pembelian pada café Five Points Semarang menunjukkan 

bahwa variabel kualitas produk, pelayanan, nilai pelanggan dinyatakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai pelanggan, dan citra 

merek menjukkan hasil positif yang kecil serta  tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Keberagaman perilaku konsumen yang berbeda membuat 

munculnya produk dan jasa dengan berbagai macam inovasi baru. Tingkat 

persaingan bisnis semakin ketat, karena setiap pelaku usaha senantiasa 

berusaha untuk dapat meningkatkan pangsa pasar dan mendapat konsumen 

baru. Salah satu upaya perusahaan yang dapat dilakukan yaitu melalui 

kegiatan pemasaran. Melihat kebutuhan konsumen yang kompleks serta 
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persaingan yang ketat, maka pelaku usaha perlu melakukan pemasaran 

yang lebih dari sekedar pemasaran biasa dengan melakukan marketing mix 

7P. 

Ketika eBay menyadari bahwa orang tidak mampu menemukan 

beberapa barang yang paling mereka inginkan, perusahaan tersebut 

menciptakan lelang online. Ketika IKEA menyadari bahwa orang 

mengiginkan perabot yang bagus dengan harga yang lebih murah, 

perusahaan tersebut menciptakan perabot murah. Dua perusahaan ini 

menunjukkan kecerdasan pemasaran dan mengubah kebutuhan pribadi 

atau sosial menjadi peluang bisnis yang menguntungkan (Kotler,2009:5). 

Saat ini, produsen jasa restoran dan café telah banyak 

mengembangkan konsep usahanya, dari café dengan konsep alam terbuka, 

café dengan konsep old school, secret garden dan sebagainya. Tujuan dari 

pengembangan konsep usaha tersebut yaitu untuk mendapatkan respon 

positif dari pelanggan dan memberikan suatu pengalaman unik dan baru 

kepada pelanggan. Pelanggan yang dulunya hanya mengenal restoran atau 

café karena harga makanan serta fasilitas pelayanan yang diberikan, kini 

telah berganti dengan pelanggan yang mengenal café yang memberikan 

pengalam seperti berada di tengah alam atau suasana seperti pada tempo 

dulu. 

Penerapan konsep baru ini telah di lakukan oleh banyak pelaku 

usaha di Kabupaten Malang, yang dapat menarik minat konsumen. Indigo 
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Café & Bistro dengan konsep outdoor dikelilingi sawah dan background 

pemandangan gunung, Campfire Outdoor Cuisine dengan konsep api 

unggun atau perapian, Café Bukit Delight dengan konsep dengan 

background pegunungan dan perbukitan apabila malam hari akan terlihat 

cahaya lampu dari rumah penduduk yang ada dibawah, Daun Coklat Café 

dengan konsep outdoor dengan alam terbuka. Beberapa café tersebut 

merupakan café yang menerapkan konsep menarik dan unik. 

Sepanjang jalan raya Dermo, Mulyoagung, Kabupaten Malang 

dalam dua tahun belakangan ini banyak berdiri usaha café dengan berbagai 

konsep yang unik dan menjadikan kawasan ini ramai akan pegunjung yang 

ingin menikmati apa yang disajikan oleh café-café tersebut. Salah satunya 

adalah café dengan konsep unik yaitu Café Ayu Tantri. 

Café Ayu Tantri memiliki konsep café dengan suasana dan nuansa 

Bali. Berbeda dengan café lainya, Café Ayu Tantri menampilakan live 

music setiap hari, serta free wifi yang terbilang cepat, dengan banyaknya 

pengunjung akan tetapi free wifi dapat digunakan dengan lancar.  

Lokasi café terletak di kawasan yang dekat dengan beberapa 

Universitas, perkantoran dan perumahan. Serta memiliki berbagai menu 

makanan dan minuman dengan harga yang relatif terjangkau oleh semua 

kalangan. Café Ayu Tantri juga menawarkan berbagai macam minuman 

kopi khas Indonesia yang menjadi daya tarik tersendiri oleh penikmat 

kopi. 
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Café  Ayu Tantri merupakan kafe yang terbilang baru, berdiri pada 

awal tahum 2018, namun café ini sudah menjadi pilihan banyak 

konsumen. Berdasarkan hasil prasurvei pada 15 responden didapatkan 

bahwa konsumen memilih Café Ayu Tantri karena tempat (enak, nyaman, 

luas, bersih, parkir luas, instagramable), harga masuk akal dan terjangkau, 

menunya bervariasi dan enak, lokasi strategis dan dekat dari rumah, 

pelayanan cepat dan baik, suasana dan nuansa kafe enak, dan fasilitas 

memadai (colokan listrik, wifi, live music dll). 

Jumlah pengunjung Café Ayu Tantri dari bulan September hingga 

Maret 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Table 1.1 Jumlah Pengunjung Café Ayu Tantri 

No Bulan/ 

Tahun 

Minggu 

ke-1 

Minggu  

ke-2 

Minggu 

ke-3 

Minggu 

ke-4 

Perbulan  

1 Septem-

ber 2018 

676 723 684 611 2694 

2 Oktober 

2018 

692 668 670 649 2679 

3 Novem- 

ber 2018 

715 682 644 653 2694 

4 Desem 

-ber 

2018  

627 612 611 554 2404 

5 Januari  

2019 

597 641 623 580 2441 

6 Februari 

2019 

644 620 581 609 2454 

7 Maret    

2019 

726 718 672 737 2853 

Sumber: Café Ayu Tantri. 

Persaingan pada Café Ayu Tantri terbilang ketat, dikarenakan Café 

Ayu Tantri berada di kawasan yang terdapat banyak pelaku usaha sejenis 
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dan memiliki tempat yang diinginkan para pengunjung dengan harga 

terjangkau dan konsep yang unik.  Akan tetapi Café Ayu Tantri memiliki 

persaingan yang cukup baik serta pelanggan yang cukup banyak, dapat 

dilihat pada tabel 1.1 diatas. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti 

ingin mengungkapkan faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen 

dalam memilih Café Ayu Tantri. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti membuat 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Faktor apa saja yang dipertimbangkan konsumen dalam memilih Café  

Ayu Tantri? 

2. Faktor apa yang dominan dipertimbangkan konsumen dalam memilih 

Café  Ayu Tantri? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang 

dipertimbangkan konsumen dalam memilih Café Ayu Tantri.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang paling dominan 

dipertimbangkan konsumen dalam memilih Café Ayu Tantri. 

D. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian pada penelitian ini bertujuan agar masalah yang 

diteliti tidak melebar dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisa. 

Oleh karena itu penelitian ini hanya sebatas pada pelanggan yang sedang 

berkunjung di Café Ayu Tantri. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi 

bagi pihak manajerial Café Ayu Tantri untuk meningkatkan 

pemasaran kafe dengan mengetahui fakto-faktor yang 

dipertimbangkan konsumen dalam memilih Café Ayu Tantri.  

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk rujukan atau referensi 

bagi penelitian berikutnya dibidang manajemen, khususnya 

manajemen pemasaran yang berkeinginan untuk melakukan 

penelitian mengenai analisis faktor yang dipertimbangkan konsumen 

dalam milih café. 


