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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan dalam bisnis food and beverage yang semakin tinggi menuntut 

adanya keunggulan bersaing yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan dan 

membutuhkan strategi pemasaran yang tepat. Suatu perencanaan strategi pemasaran  

tidak  lepas  dari  sisi konsumen, sebab  konsumen  mempunyai  peranan  penting,  

dimana  konsumen sebagai  alat  ukur  dalam  menentukan  keberhasilan  suatu  

barang  atau  jasa. Jumlah pesaing yang semakin banyak membuat konsumen 

memiliki pilihan yang banyak pula untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan 

keinginannya.  Sehingga dampak dari kondisi tersebut  konsumen  menjadi  lebih  

cermat dalam memilih setiap produk yang dikeluarkan.  

Salah satu cara agar konsumen tetap memilih produk tertentu adalah dengan 

membuat perbedaan antara produknya dengan  produk sejenis atau yang menjadi 

penggantinya dan untuk memenangkan persaingan tidak hanya sebatas menyusun 

bauran pemasaran sebagai taktik namun lebih dari itu juga menyusun strategi yaitu 

segmentasi (segmenting), dan target (targeting) pasar yang dituju, serta posisi 

(positioning) yang diinginkan oleh perusahaan dibenak konsumen (Kotler 2008). 

Inti dari setiap strategi pemasaran yang baik adalah suatu strategi pencapaian posisi 

secara tepat. Istilah  positioning  mengandung arti bagaimana suatu produk 

didefinisikan oleh konsumen melalui sifat-sifat pentingnya dibenak konsumen yang 

dimiliki oleh produk tersebut.  

Seperti yang dilakukan oleh Starbucks Coffee Company, mereka 

menganggap semua bagian dari bisnis itu adalah penting. Starbucks Coffee 

Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang bisnis Coffee Shop, 

dimana perusahaan menyediakan hidangan kopi siap minum dengan ragam cara dan 

rasa yang digiling, dipanggang serta diseduh dari biji-biji kopi terbaik di seluruh 

dunia. Dengan pesatnya perkembangan industri ini, Starbucks Coffee perlu 

menerapkan strategi pemasaran yang tepat dalam upaya menghadapi pesaingnya. 

Salah satu satrategi untuk menunjang kesuksesan pemasarannya adalah dengan 

strategi Segmenting, Targeting, dan Positioning.  
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Positioning Starbucks Indonesia  “Your third place between home and 

work”, Starbucks mampu secara unik memposisikan diri sebagai tempat ketiga 

antara rumah dan tempat kerja sebagai tempat berkumpul menikmati “pengalaman 

ngopi”. Melalui positioning tersebut, perusahaan ingin mengatakan kepada setiap 

konsumen bahwa mereka akan menikmati pengalaman bukan sekedar kopi yang 

enak tapi produk jasa berupa kepedulian terhadap kenyamanan konsumen.  

 

Gambar 1.1 . Data Konsumsi Kopi di Indonesia Tahun 2000-2016 

(katadata.co.id) 

Sesuai dengan Gambar 1.1. Data International Coffee Organization (ICO) 

menunjukkan bahwa konsumsi kopi Indonesia pada periode 2000-2016 mengalami 

tren kenaikan. Pada 2000, konsumsi kopi Indonesia baru mencapai 1,68 juta 

bungkus per-60 kg, namun pada 2016 telah mencapai 4,6 juta bungkus per-60 kg, 

atau melonjak lebih dari 174 persen. Bahkan sejak 2011, konsumsi kopi selalu 

mengalami pertumbuhan hingga 2016. Hal tersebut menggambarkan konsumsi 

kopi di Indonesia cukup tinggi dan tidak menutup kemungkinan bahwa persaingan 

didunia bisnis coffee shop sangat ketat. 

Dari data konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Di Indonesia terdapat berbagai jenis coffee shop yang tersebar dibeberapa kota-kota 

besar, mulai dari coffee shop dalam negeri sampai coffee shop dari luar negara 

Indonesia yang membuka gerai di Indonesia. Salah satunya yaitu Starbucks yang 

merupakan coffee shop asli Amerika mampu bersaing dengan coffee shop dalam 
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negeri. Starbucks Coffee Indonesia pun mengklaim pertumbuhan sebesar 20 persen. 

Artikel yang dimuat dalam website Starbucks Coffee sampai Januari 2018 

Starbucks Coffee Indonesia sekarang berada di 320 lokasi berbeda disekitar kota-

kota besar (22 kota) dengan menghubungkan se-Indonesia dengan satu cangkir 

sekaligus. (www.starbucks.co.id) 

               

       Top Brand 2012       Top Brand 2013    Top Brand 2014 

 

                                              

         Top Brand 2015        Top Brand 2016    Top Brand 2017 

Gambar 1.2 Data Top Brand Award Tahun 2012 – Tahun 2017 

(www.topbrand-award.com) 

Sesuai Gambar 1.2. berdasarkan data Top Brand Award Indonesia dari 

tahun 2016 sampai tahun 2017, dalam 6 tahun terakhir Starbucks Coffee mampu 

http://www.starbucks.co.id/
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bersaing dengan coffee shop yang ada di Indonesia dan berhasil menjadi top brand 

di Indonesia.  

Starbucks dengan posisi produk yang telah dipaparkan sebelumnya 

membuat citra merek Starbucks sebagai produk yang hanya dinikmati oleh segmen-

segmen tertentu. Hal ini seharusnya justru menjadi salah satu kelemahan dari 

Starbucks. Akan tetapi, kondisi mengatakan lain, seperti yang dimuat dalam artikel 

kompas.com pada 18 Januari 2018 mengatakan bahwa niat Starbucks menutup 

puluhan coffee shop yang sejenis dengan Starbucks Coffee di Amerika sudah 

terwujud. Eksistensi Starbucks dibidang coffee shop terus meningkat, tidak hanya 

di Amerika saja melainkan di Indonesia juga mengalami peningkatan yang sangat 

pesat dengan meraih Top Brand Award Indonesia dalam 6 tahun berturut-turut. 

Tuntutan permintaan akan sebuah produk barang yang  semakin  berkualitas  

membuat  perusahaan  yang  bergerak diberbagai  bidang usaha  berlomba-lomba  

meningkatkan  kualitas  produk  yang  mereka  miliki  demi mepertahankan  brand  

image  (citra  merek)  produk  yang  mereka  miliki.  Merek mempunyai sifat khas, 

dan sifat khas inilah  yang membedakan produk  yang satu berbeda dengan produk 

yang lainnya, walaupun sejenis. Strategi positioning yang unik dari Starbucks 

mampu memperkuat benak konsumen ketika konsumen mengingat sebuah coffee 

shop, maka top of mind yang muncul dari benak konsumen yaitu Starbucks coffee. 

Startegi positioning yang sudah terbentuk dibenak konsumen juga mampu 

mempengaruhi keputusan pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen. Dalam 

hal memposisikan produk, ternyata Starbucks tidak hanya memposisikan 

produknya berdasarkan harga, tetapi juga berdasarkan atribut produk, manfaat, 

pemakai produk, pesaing, dan kategori produk. Dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Efendy (2005) menyatakan bahwa posisi produk berpengaruh 

posisitif terhadap keputusan pembelian. 

Keputusan pembelian konsumen tidak terlepas dari faktor gaya hidup 

mereka yang ingin membeli produk yang bermanfaat dan mempunyai kualitas 

produk yang baik. Gaya Hidup adalah pola hidup yang mengambarkan kegiatan, 

ketertarikan dan opini individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan 

cara mengukurnya dengan cara mengunakan psikografis (Kotler 2009). Lifestyle 

(gaya hidup) merupakan konsep yang sangat penting dalam menganalisis tingkah 
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laku gaya hidup pasar sasaran. Gaya hidup dimulai dengan mengidentifikasi 

tingkah laku (behavior) tentang minat, hasrat, dan pendapat para pasar sasaran. 

Gaya hidup akan mempengaruhi keinginan seseorang untuk berperilaku dan 

akhirnya menentukan pilihan-pilihan konsumsi seseorang.   

Gaya hidup merupakan satu hal penting dalam mengamati perilaku 

konsumen seperti yang dimuat pada laman kompas.com (9 November 2017), 

sebelum merebaknya kedai kopi kekinian, ngopi sebenarnya sudah menjadi gaya 

hidup masyarakat Indonesia. Tradisi minum kopi di Nusantara bisa dilakukan pada 

pagi hari saat waktu senggang, pada siang hari, bahkan sampai malam. Meski 

demikian, dalam lima tahun terakhir ini kebiasaan nongkrong di kedai kopi kembali 

marak. Kedai-kedai kopi kini hadir dalam konsep desain yang menarik.  

Pengamat gaya hidup dan makanan, Soemantri mengatakan bahwa 

peningkatan tren mengonsumsi minuman berkafein ini bisa dilihat sejak tahun 

2014. Gaya hidup nongkrong sambil ngopi pun semakin kuat setelah kegiatan-

kegiatan bertema kopi, seperti festival, pameran, dan coffee cupping, sering 

diadakan. Tren ini dianggap mudah merebak karena budaya ngopi di Indonesia 

sudah ada sejak dulu di beberapa daerah. Bahkan, Soemantri sebagai pengamat 

gaya hidup memprediksi tren ini akan berlangsung lama, lebih dari 10 tahun. Di 

banyak kota, kedai kopi juga memiliki fungsi yang luas. Tak sekadar menikmati 

kopi, kedai-kedai kopi itu juga menjadi ruang pertemuan, tempat rekreasi dan 

bersantai, bekerja, bahkan membuat kesepakatan bisnis. Minum kopinya mungkin 

tak seberapa, tetapi kumpul-kumpulnya lebih lama. 

Setiadi (2003) menyatakan bahwa gaya hidup secara luas didefinisikan 

sebagai cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana seseorang menghabiskan 

waktu mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya 

(ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga 

dunia di sekitarnya (pendapat). Gaya hidup konsumen didorong oleh kebutuhan apa 

yang mereka butuhkan. Ketika konsumen pergi berbelanja untuk kesenangan, 

mereka mencari untuk memuaskan kebutuhan hedonis mereka, kebutuhan mereka 

akan hiburan, emosional, dan pengalaman rekreasi. Starbucks Coffee memadukan 

antara cita rasa dengan lifestyle, Starbucks menawarkan gaya hidup baru untuk 

kelas menengah-atas lewat ritual minum kopi dan Starbucks Coffee menyajikan hal 
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yang sangat unik dalam mengisi kebutuhan orang akan pergaulan sosial dan percaya 

diri (self esteem), bukan sekedar kebutuhan akan meminum kopi saja. Dari 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indrawati (2015) menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan gaya hidup hedonis terhadap keputusan 

pembelian produk. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Strategi Positioning Produk dan 

Lifestyle Hedonis Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pengunjung 

Starbucks Coffee di Surabaya” 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah strategi positioning produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada pengunjung Starbucks Coffee ? 

2. Apakah lifestyle hedonis berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

pengunjung Starbucks Coffee ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah:  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi positioning 

terhadap keputusan pembelian pada pengunjung Starbucks Coffee Surabaya serta 

pengaruh lifestyle hedonis terhadap keputusan pembelian pada pengunjung 

Starbucks Coffee Surabaya.  

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

antara lain: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah berupa 

pengetahuan dan wawasan mengenai startegi manjemen tentang strategi positioning 

berdasarkan manfaat produk, pemakai produk, penerapan dan penggunaan produk 

yang dapat meningkatkan posisi produk. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi Starbucks Coffee 

dalam upaya untuk memberikan solusi mengenai pemilihan strategi pemasaran agar 

dapat menarik minat konsumen dan mengetahui posisi produk dibandingkan 

dengan kompetitor di benak konsumen, serta penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian 

dengan topik yang serupa. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya dilakukan pada konsumen Starbucks Coffee di 

Surabaya. Responden yang diambil dalam penelitian ini yaitu konsumen Starbucks 

Coffee wilayah G-walk Citraland Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


