
 

10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka 

dalam melakukan konsumsi menjadi semakin berkembang pula dan lebih 

selektif dalam menentukan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan 

maupun keinginan sehari-hari, oleh karena itu pelaku usaha harus 

mengetahui perilaku konsumen guna keberhasilan usahanya. Perilaku 

konsumen mencerminkan suatu tindakan atau upaya konsumen dalam 

proses melakukan konsumsi barang atau jasa. 

Menurut Kotler & Amstrong (2009:166), perilaku konsumen 

adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 

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

pengalaman untuk memuasakan kebutuhan dan keinginan mereka.  Studi 

perilaku konsumen terpusat pada cara individu mengambil keputusan 

untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, 

usaha)   guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan 

konsumsi. 

Paul Peter & Jerry C. Olson (2014:6), menyatakan bahwa 

perilaku konsumen bersifat: 
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a. Dinamis karena pemikiran, perasaan, dan tindakan individu 

konsumen, kelompok target konsumen, dan masyarakat luas berubah 

secara konstan.  

b. Melibatkan interaksi antara pemikiran seseorang, perasaan, dan 

tindakan serta lingkungan.   

c. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran antar-manusia. Dengan 

kata lain seseorang memberikan sesuatu yang bernilai kepada yang 

lainnya dan menerima sesuatu sebagai imbalannya. 

Berikut Model perilaku konsumen dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini 

Gambar 2.1 Model Perillaku Konsumen (Kotler & Keller, 2009) 
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a. Subbudaya yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih 

spesifik meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras dan wilayah 

geografis.  

b. Kelas sosial, divisi yang relatif homogen dan bertahan lama dalam 

sebuah masyarakat, tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota 

yang berbagi nilai, minat dan perilaku yang sama. 

Sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 

Faktor sosial meliputi: 

a. Kelompok referensi adalah semua orang yang mempunyai pengaruh 

terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok referensi 

mempengaruhi anggota dengan tiga cara. Memperkenalkan perilaku 

dan gaya hidup baru kepada seseorang, mempengaruhi sikap dan 

konsep diri, dan menciptakan tekanan kenyamanan yang dapat 

mempengaruhi pilihan produk dan merek. 

b. Keluarga orientasi yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung. 

Dari orang tua, seseorang mendapatkan orientasi terhadap agama, 

politik, dan ekonomi serta rasa ambisi pribadi, harga diri dan cinta. 

Pengaruh yang lebih langsung terhadap perilaku pembelian setiap hari 

yaitu pasangan dan anak-anak. 

c. Status dan peran, orang memilih produk yang mencerminkan dan 

mengkomunikasikan peran mereka serta status aktual atau status yang 

diinginkan dalam masyarakat. 
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Banyak dari karakteristik faktor pribadi mempunyai dampak yang 

sangat langsung terhadap perilaku konsumen, yaitu: 

a. Usia dan tahap siklus hidup. Selera kita dalam makanan, pakaian, 

perabot dan rekreasi sering berhubungan dengan usia. Konsumsi juga 

dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan jumlah, usia, serta jenis 

kelamin orang dalam rumah tangga pada satu waktu tertentu. 

b. Pekerjaan dan keadaan ekonomi, pekerjaan juga mempengaruhi pola 

konsumsi. Pemilihan produk sangat berpengaruh oleh keadaan 

ekonomi, penghasilan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan asset, 

utang, kekuatan pinjaman, dan sikap terhadap pengeluaran dan 

tabungan. 

c. Kepribadian dan konsep diri adalah sekumpulan sifat psikologis 

manusia yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan tahap 

lama terhadap rangsangan lingkungan. 

d. Gaya hidup dan nilai adalah pola hidup seseorang didunia yang 

tercermin dalam kegiatan, minat dan pendapat. 

Berdasarkan uraian teori di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen melibatkan pikiran dan melibatkan interaksi antar manusia. 

Perilaku konsumen dapat berubah-ubah yaitu dipengaruhi oleh kelas 

sosial dan budaya seperti; ras, agama dan kebangsaan. Perilaku konsumen 

dapat juga dipengaruhi oleh kepribadian seperti usia dan pekerjaan. 
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2. Bauran Pemasaran 7P 

Dalam pemasaran dikenal dengan konsep bauran pemasaran yang 

menggabungkan beberap strategi pemasaran yakni produk, harga, orang, 

tempat, lokasi, sarana fisik serta proses untuk memaksimalkan kegiatan 

pemasaran suatu usaha dan mendapatkan keuntungan sesuai target. 

 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. Buchari Alma (2010), menyatakan yang diartikan marketing 

mix ialah suatu kombinasi yang memberikan hasil maksimal dari unsur-

unsur product, price, place, promotion, people, physical evidence dan 

process. 

Oleh karena itu perusahaan harus dapat mengkombinasikan 

unsur-unsur tersebut dalam proporsi yang tepat sehingga bauran 

pemasaran sesuai dengan lingkungan perusahaan, dapat memuaskan 

pasar sasaran dan tetap sejalan dengan sasaran perusahaan dalam bidang 

pemasaran secara keseluruhan. Bauran pemasaran yang telah ditetapkan 

perusahaan sebaikanya selalu disesuailan dengan kondisi dan situasi 

yang dihadapi perusahaan, jadi harus bersifat dinamis. 

a. Produk Jasa  

Produk jasa merupakan suatu kinerja penampilan, tidak 

berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, 
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serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses 

mengkonsumsi jasa tersebut. Sesungguhnya pelanggan tidak 

membeli barang atau jasa, tetapi membeli manfaat dan nilai dari 

sesuatu yang ditawarkan. “Apa yang ditawarkan” menunjukkan 

sejumlah manfaat yang dapat pelanggan dapatkan dari pembelian 

suatu barang atau jasa, sedangkan sesuatu yang ditawarkan itu 

sendiri dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu: 

1) Barang nyata. 

2) Barang nyata yang dusertai dengan jasa. 

3) Jasa utama yang disertai dengan barang dan jasa tambahan. 

4) Murni jasa. 

Untuk merencanakan penawaran atau produk, pemasar perlu 

memahami tingkatan produk, yaitu sebagai berikut: 

1) Produk Utama/Inti (core benefit), yaitu manfaat yang 

sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan 

dari setiap produk. 

2) Produk Generik (generic product), yaitu produk dasar yang 

mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar (rancangan 

produk minimal agar dapat berfungsi). 

3) Produk Harapan (expected product), yaitu produk formal yang 

ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara 

normal (layak) diharapkan dan disepakati untuk dibeli. 
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4) Produk Pelengkap (augmented product), yaitu berbagai atribut 

produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan 

layanan, sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan 

dapat dibedakan dengan produk pesaing. 

5) Produk Potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan 

yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa 

mendatang (Hurriaty, 2015). 

b. Harga  

Hurriaty (2015), menyatakan keputusan penentuan tarif dari 

sebuah produk jasa baru harus memperhatikan beberapa hal. 

Sedangkan Buchari Alma (2014:163), menyatakan harga (price) 

adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Hal yang 

paling utama adalah bahwa keputusan penentuan tarif harus sesuai 

dengan strategi pemasaran secara keseluruhan. Perubahan berbagai 

tarif di berbagai pasar juga harus dipertimbangkan. Secara singkat, 

prinsip-prinsip penetapan harga, adalah sebagai berikut: 

1) Perusahaan harus mempertimbangkan sejumlah faktor dalam 

menetapkan harga, mencakup: pemilihan tujuan penetapan 

harga, menentukan tingkat permintaan, prakiraan biaya, 

menganalisis harga yang ditetapkan dan produk yang 

ditawarkan pesaing, pemilihan metode penetapan harga, serta 

menentukan harga akhir. 
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2) Perusahaan tidak harus selalu berupaya mencari profit 

maksimum melalui penetapan harga maksimum, tetapi dapat 

pula dicapai dengan cara memaksimumkan penerimaan 

sekarang, memaksimumkan penguasaan pasar atau 

kemungkinan lainnya. 

3) Para pemasar hendaknya memahami seberapa responsif 

permintaan terhadap perubahan harga. 

4) Berbagai jenis biaya harus dipertimbangkan dalam menetapkan 

harga, termasuk didalamnya adalah biaya langsung dan tidak 

langsung, biaya tetap dan biaya variabel, serta biaya-biaya 

lainnya. 

5) Harga-harga para pesaing akan mempengaruhi tingkat 

permintaan jasa yang ditawarkan sehingga harga pesaing harus 

turut dipertimbangkan dalam proses penetapan harga. 

6) Berbagai cara atau variasi penetapan harga yang ada mencakup 

markup, sasaran perolehan  nilai yang dapat diterima, faktor 

psikologis dan harga lainnya. 

7) Setelah menetapkan struktur harga, perusahaan menyesuaikan 

harganya dengan menggunakan harga psikologis, diskon harga, 

harga promosi, serta harga bauran produk (Hurriaty, 2015). 

Indikator harga menurut Mursid (2014:83-84), adalah sebagai 

berikut: 
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1) Harga yang kompetitif, yaitu harga yang ditawarkan lebih 

kompetitif dari pesaing. 

2) Kesesuaian harga dengan harga pasar, yaitu kesesuaian harga 

dengan harga pasar. 

3) Kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu harga yang 

ditawarkan sesuai dengan kualitas produk 

4) Angsuran, yaitu pembayaran yang bisa diangsur sampai jangka 

waktu tertentu. 

c. Tampat/Lokasi 

Hurriaty (2015), menyatakan lokasi berhubungan dengan 

keputusan yang dibuat oleh perusahaan mengenai dimana operasi 

dan stafnya akan ditempatkan, yang paling penting dari lokasi 

adalah tipe dan tingkat interaksi yang terlibat. Selain hal itu, 

pemilihan tempat atau lokasi nemerlukan pertimbangan yang 

cermat terhadap beberapa faktor berikut. 

1) Akses, misalnya lokasi yang mudah di jangkau sarana 

transportasi umum. 

2) Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari 

tepi jalan. 

3) Lalu lintas (traffic), dimana ada dua hal yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu (1) banyaknya orang yang lalu-lalang 

dapat memberikan peluang besar terjadinya impluse buying, (2)  



19 
 

 
 

kepadatan dan kemacetan lalu lintas dapat pula menjadi 

hambatan. 

4) Tempat parkir yang luas dan aman. 

5) Ekspansi, tersedia tempat yang cukup untuk perluasan usaha 

dikemudian hari. 

6) Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang 

ditawarkan. 

7) Persaingan, yaitu lokasi pesaing. 

8) Peraturan pemerintah. 

d. Promosi 

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, 

mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan pelanggan 

sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Secara rinci 

ketiga tujuan promosi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Menginformasikan (informating), dapat berupa 

menginformasikan  pasar mengenai keberadaan suatu produk 

baru, memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu 

produk, menyampaikan perubahan harga kepada pasar, 

menjelaskan kerja suatu produk, menginformasikan jasa-jasa 

yang disediakan oleh perusahaan,  meluruskan kesan yang 

keliru, mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli, dan 

membangun citra perusahaan. 
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2) Membujuk pelanggan sasaran (persuading) untuk membentuk 

pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, 

mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, 

mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, dan mendorong 

pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga (salesman). 

3) Mengingatkan (reminding), dapat terdiri atas: mengingatkan 

pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam 

waktu dekat, mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang 

menjual produk perusahaan, membuat pembeli tetap ingat 

walaupun tidak ada kampanye iklan, dan menjaga agar ingatan 

pertama pembeli jatuh pada produk (Hurriaty:2015). 

e. Orang/Partisipan  

Orang (people) adalah semua pelaku yang memainkan 

peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi 

persepsoI pembeli. Elemen-elemen dari ‘people’ adalah pegawai 

perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. 

Semua sikap dan tindakan karyawan, bahkan cara berpakaian 

karyawan dan penampilan karyawan mempunyai pengaruh terhadap 

persepsi konsumen atau keberhasilan penyampaian jasa (service 

encounter). Perilaku orang-orang yang terlibat langsung ini sangat 

penting dalam mempengaruhi mutu jasa yang ditawarkan dan image 

perusahaan yang bersangkutan. Elemen people ini memiliki 2 aspek, 

yaitu: 
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1) Servce People, untuk organisasi jasa service people biasanya 

memegang jabatan ganda yaitu mengadakan jasa dan menjual 

jasa tersebut. Melalui pelayanan yang baik, cepat, ramah, teliti, 

dan akurat dapat menciptakan keputusan dan kesetiaan 

pelanggan terhadap perusahaan yang akhirnya akan 

meningkatkan nama baik perusahaan. 

2) Customer, faktor lain yang mempengaruhi adalah hubungan 

yang ada diantara para pelangagn. Pelanggan dapat memberikan 

persepsi kepada nasabah lain, tentang kualitas jasa yang pernah 

didapatkan dari perusahaan. Keberhasilan dari perusahaan jasa 

berkaitan erat dengan seleksi, pelatihan, motivasi dan 

manajemen dari sumber daya manusia (Hurriaty:2015). 

f. Sarana Fisik 

Unsur-unsur yang termasuk didalam sarana fisik antara lain 

lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, 

perlengkapan, logo, warna dan barang-barang lainnya yang 

disatukan dengan service yang di berikan seperti tiket, sampul, 

label dan lain sebagainya. Perusahaan melalui tenaga pemasarnya 

menggunakan tiga cara dalam mengelolah bukti fisik yang 

strategis, yaitu sebagai berikut. 

1) An attetion-creating medium. Perusahaan jasa melakukan 

diferensiasi dengan pesaing dan membuat sarana fisik 
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semenarik mungkin untuk menjaring pelanggan dari target 

pasarnya. 

2) As a message-crearing medium. Menggunakan simbol atau 

isyarat untuk mengkomunikasikan secara intensif kepada 

audiens mengenai kekhususan kualitas dari produk jasa. 

3) An effect-creating medium. Baju seragam yang berwarna, 

bercorak, suara dan desain untuk menciptakan sesuatu yang lain 

dari produk jasa yang ditawarkan (Hurriaty, 2015). 

g. Proses  

Hurriaty (2015), menyatakan proses adalah semua prosedur 

aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan untuk 

menyampaikan jasa. Elemen proses ini membunyai arti suatu 

upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan 

aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumennya. Seluruh aktifitas kerja adalah proses, proses 

melibatkan prosedur-prosedur, tugas-tugas, jadwal-jadwal, 

mekanisme-mekanisme, aktivitas-aktivitas dan rutinitas-rutinitas 

dengan apa produk disalurkan ke pelanggan. Identifikasi 

manajemen proses sebagai aktivitas terpisah adalah prasyarat bagi 

perbaikan jasa. Pentingnya elemen proses ini khususnya dalam 

bisnis jasa disebabkan oleh persediaan jasa yang tidak dapat 

disimpan. 
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Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan dalam melakukan 

pemasaran dibutuhkan strategi marketing mix 7P yaitu memaksimalkan 

unsur produk, harga, orang, tempat, lokasi, sarana fisik dan proses. 

Ketujuh strategi tersebut bila dikolaborasikan dan dipertimbangkan 

secara matang sesuai keadaan pasar dengan porsi yang tepat, dapat 

menjadi daya tarik tersendiri terhadap konsumen dan meningkatkan 

angka penjualan. 

3. Pengertian Analisis Faktor 

Menurut Hair (2010), analisis faktor merupakan teknik 

interdependensi dimana tidak ada pembagian variabel menjadi variabel 

bebas dan variabel tergantung dengan tujuan utama yakni 

mendefinisikan struktur yang terletak diantara variabel-variabel dalam 

analisis. Analisis ini menyediakan alat-alat untuk menganalisis struktur 

dari hubungan interen atau kolerasi diantara sejumlah besar variabel 

dengan menerangkan kolerasi yang baik antar variabel, yang 

diasumsikan untuk merepresentasikan dimensi- dimensi dalam data. 

Malhotra (2010), menyatakan bahwa analisis faktor adalah nama 

umum yang menyatakan sebuah kelas prosedur yang digunakan untuk 

reduksi data dan perangkuman data. Sebagian besar variabel-variabel 

saling berkolerasi dan harus direduksi sampai pada tingkat yang dapat 

dikelolah. Hubungan-hubungan antara himpunan-himpunan banyak 

variabel yang saling terkait diuji dan disajikan menurut beberapa faktor 

dasar. 
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Menurut Pridekso (2009), analisis faktor adalah teknik untuk 

mengidentifikasi variabel atau faktor yang memiliki pola hubungan 

tertentu dalam sebuah kelompok variabel. Analisis faktor digunakan 

untuk mengidentifikasikan sejumlah faktor atau variabel yang memiliki 

karakter yang sama. 

Dari pengertian teori diatas dapat disimpulkan bahwa analisis faktor 

merupakan alat analisis data yang dapat merangkum banyak data atau 

indikator dan mereduksi sebagian yang tidak memiliki kolerasi, sehingga 

dapat ditemukan data yang memiliki lolerasi dalam bentuk faktor yang 

terbentuk dari beberapa indikator. 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi atau rujukan bagi 

peneliti untuk pedoman dalam melakukan penelitian. Menggunakan 

penelitian dengan topik sama, alat analisis yang sama serta faktor-faktor 

yang serupa. Peneliti perlu memaparkan teori serta variabel atau faktor yang 

digunakan oleh penelitian terahulu.  

Uci Yuliati (2011), yang bertujuan untuk mempelajari 

kecenderungan konsumsi pada berbagai tingkat pendapatan dan faktor-

faktor apa saja yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli makanan 

jajan tradisional Kota Malang. Dengan alat analisis faktor dinyatakan 

terbentuk delapan faktor yaitu kepribadian, harga, promosi, budaya 

pengetahuan, lokasi, pengalaman, dan gaya hidup. Faktor kepribadian 

merupakan faktor yang paling dipertimbangkan. 
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Sholikah dan 

Muhammad Edwar (2015), yang bertujuan untuk menganalisis faktor apa 

saja yang mempengaruhi konsumen dalam membeli makanan cepat saji di 

KFC Lamongan. Menggunakan analisis faktor disimpulkan bahwah faktor 

yang dipertimbangkan komsumen yaitu faktor gaya hidup, kelompok acuan, 

faktor pembelajaran dan faktor pendidikan. Faktor gaya hidup adalah faktor 

yang paling dipertimbangkan. 

Putu Mutia Septiyaningsih, G.P. Ganda Putra, Lut Putu Wrasiati. 

(2016), yang bertujuan untuk mengetahui variabel yang membentuk faktor 

dan faktor yang paling di pertimbangkan konsumen roti “Bapak Bakery”. 

Dengan menggunakan alat analisis faktor disimpulkan bahawa terbentuk 

tiga faktor, faktor pertama meliputi variabel rasa, harga, tekstur, lokasi dan 

distribusi produk. Faktor kedua meliputi variabel pelayanan, tanggal 

kadaluarsa, kandungan zat pengawet dan informasi kandungan gizi. Faktor 

tiga meliputi variabel pengemasan, informasi halal dan iklan media. Faktor 

pertama adalah faktor yang paling dipertimbangkan. 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan memiliki kesamaan 

dengan penelitian ini yaitu menggunakan analisis faktor sebagai alat 

analisis, serta mempunyai tujuan penelitian yang sama yaitu untuk 

mengetahui dan menganalisis faktor yang dipertimbangkan konsumen dalah 

pemilihan dalam pembelian. 
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C. Kerangka Pikir 

Penelitian tentang analisis faktor yang dipertimbangkan dalam 

memilih Café Ayu Tantri dapat dirumuskan model kerangka pikir sebagai 

berikut: 

      Gambar 2.2 Kerangka Penelitian 

 
Sumber: Hurriyati, 2015; Mursid, 2014 

Berdasarkan gambar di atas maka dapat dijelaskan mengenai 

indikator yang dipertimbangkan konsumen dalam memilih Café Ayu Tantri 

   

Makanan menghilangkan rasa lapar 

dan dahaga     (X1.1) 

Makanan enak     (X1.2) 

Tempat makanan bersih   (X1.3) 

Tatana makanan menarik   (X1.4) 

Live music menghibur   (X1.5) 

Free wifi cepat    (X1.6) 

Makanan dan minuman higienis  (X1.7) 

Harga kompetitif    (X2.1) 

Harga sesuai pasaran   (X2.2) 

Harga sebanding dengan produk  (X2.3) 

Lokasi mudah dijangkau   (X3.1) 

Lalu lintas lancar    (X3.2) 

Menginformasikan daftar menu 

yang dijual     (X4.1) 

Papan nama jelas dan besar   (X4.2) 

Mendapatkan informasi kafe dari  

sosial media IG    (X4.3) 

Pelayanan tepat waktu   (X5.1) 

Pelayanan ramah    (X5.2) 

Pelayanan teliti    (X5.3) 

Sarana fisik menarik   (6X.1) 

Tempat parkir luas    (X6.2) 

Desain interior dan eksterior menarik (X6.3) 

Prosedur pemesanan sampai pembayaran 

mudah     (X7.1) 

Mekanisme pelayanan menghasilkan 

pelayanan yang baik sesuai pesanan  (X7.2)  

 

 

Faktor 1 

Faktor 2 

............. 

Faktor  n 
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Malang. Indikator diatas terdiri dari 23 indikator. Indikator tersebut 

diperoleh dari melakukan prasurvei pada awal penelitian di Café Ayu Tantri 

serta disesuaikan dengan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian 

ini. Indikator tersebut akan dianalisis menggunakan analisis faktor yang 

mana pada akhirnya akan terbentuk menjadi faktor-faktor yang 

dipertimbangkan konsumen dalam pemilihan Café Ayu Tantri serta faktor 

utama yang paling diperitimbangkan konsumen dalam memilih Café Ayu 

Tantri Malang. 

 


