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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia 

(Indonesia Investment, 2015). Produk kopi sangat dikenal warga Indonesia, hal 

ini juga dijelaskan oleh anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin 

yang mengatakan bahwa, “kopi sangat mudah dijumpai baik di pinggir jalan 

hingga hotel bintang lima. Kopi banyak sekali ragamnya di tiap negara, bahkan 

di Indonesia saja lebih dari 30 jenis kopi yang biasanya disesuaikan dari asal 

daerah kopi tersebut ditanam. Dengan banyaknya jenis atau ragam kopi yang 

ada di Indonesia, ada beberapa yang kualitasnya sangat bagus sehingga negara 

kita perlu fokus untuk menjadikan produk unggul dari kopi Nusantara tersebut 

untuk dijadikan produk kebanggaan di dunia”.  

Kopi sendiri masuk ke Indonesia pada Tahun 1696 ketika Belanda 

membawa kopi dari Malabar (India) masuk ke tanah Jawa. Pada Tahun 1706 

sampel kopi yang ditanam dan dihasilkan di Jawa dikirim ke negeri Belanda 

untuk diteliti di Kebun Raya Amsterdam. Hasilnya sukses besar, kopi yang 

dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Pada Tahun 1878 terjadi tragedi 

yang memilukan. Hampir seluruh perkebunan kopi yang ada di Indonesia 

terutama di dataran rendah rusak terserang penyakit karat daun atau Hemileia 

vastatrix (HV). Kala itu semua tanaman kopi yang ada di Indonesia merupakan 

jenis Arabika (Coffea arabica). Untuk menanggulanginya, Belanda 

mendatangkan spesies kopi liberika (Coffea liberica) yang diperkirakan lebih 

tahan terhadap penyakit karat daun. 

Sampai beberapa tahun lamanya, kopi liberika menggantikan kopi arabika 

di perkebunan dataran rendah. Kemudian pada Tahun 1907 Belanda 

mendatangkan spesies lain yakni kopi robusta (Coffea canephora). Usaha kali 

ini berhasil, perkebunan-perkebunan di Indonesia pun didominasi oleh kopi 

robusta (Risnandar, 2016).  
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Hingga kini kopi masih menjadi komoditi yang diperdagangkan di bursa-

bursa komoditi dan futures yang paling penting di London dan New York. 

Indonesia merupakan penghasil dan pengekspor kopi terbesar ke empat di 

dunia dengan produksi 11,5 juta karung kopi pada tahun ini (ICO, 2017). 

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, bisnis kopi sedang mengalami 

perkembangan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya warung kopi bahkan 

sekelas coffee shop yang mendistribusikan kopi tersebut kepada konsumen. 

Persaingan usaha di bidang distribusi kopi ini membuat pelaku usaha baik 

warung kopi, kedai kopi, cafe ataupun coffee shop berlomba-lomba untuk 

memenangkan hati konsumen. Mereka berlomba-lomba memberikan berbagai 

fasilitas agar konsumen dapat tertarik dan menjadi konsumen yang loyal.  

Hal ini memang menjadi salah satu barometer bahwa perkembangan bisnis 

kopi di Indonesia masih sangat terbuka lebar. Pergeseran gaya hidup yang 

secara ekonomis membuat nilai jual kopi menjadi lebih tinggi. Namun, ada 

beberapa tips yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis kopi 

Indonesia, diantaranya pemenuhan standar kualitas tinggi yang meliputi 

kualitas biji kopi, kualitas layanan dan juga kualitas penyajian (Zurich, 2017).   

Warung kopi, kedai kopi, sampai coffee shop tidak hanya menjadi tempat 

untuk menikmati kopi, tetapi sebagai media bertemu dengan teman atau 

nongkrong dan mengumpulkan inspirasi (Yuliandri, 2016). Budaya nongkrong 

bukanlah tren baru bagi warga Lamongan, hal ini timbul karena banyak 

bermunculannya warung kopi, kedai maupun cafe di Lamongan (Ardiyanto, 

2016) 

“Rumah Kopi” merupakan salah satu kedai atau coffee shop yang cukup 

dikenal di Lamongan. Kedai kopi tersebut merupakan salah satu ritel kelas 

menengah ke atas yang menjual menu utama berupa kopi dengan berbagai 

macam jenis kopi yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kedai kopi ini 

terletak di Jalan Mastrip no. 48 Lamongan. Lokasi Rumah Kopi dekat dengan 

SMPN 3 Lamongan dan SMAN 3 Lamongan. Pemilihan lokasi tersebut 
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dianggap strategis dan diharapkan dapat menarik minat beli konsumen. Sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiba pada Tahun 2016 bahwa lokasi 

menentukan atau berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Minat beli disini 

adalah rasa ketertarikan yang dialami oleh konsumen terhadap suatu produk 

(barang atau jasa) yang dipengaruhi oleh sikap diluar konsumen dan di 

dalamnya konsumen itu sendiri (Ashari, 2012:246).  Selain pemilihan lokasi 

Rumah Kopi yang dianggap strategis, salah satu keunggulan Rumah Kopi 

lainnya adalah  kedai ini merupakan satu-satunya kedai kopi di Lamongan yang 

suasana tokonya (store atmosphere) memberikan hiburan live music dan Disk 

Jokey (DJ) serta live atraksi dari barista. Barista pada kedai ini salah satunya 

adalah Sony Wijaya S.St.Par yang merupakan pendiri sekaligus pemilik dari 

kedai kopi Rumah Kopi. Pria kelahiran Lamongan, 12 Mei 1986 ini telah 

memiliki banyak prestasi bartending dan barista kopi, salah satunya adalah 

menjadi juara pertama Tahesta Barista Nasional pada Tahun 2011. Selain itu, 

Rumah Kopi Trans TV dalam acara Reportase Jawa Timur pada 29 Agustus 

2017 juga pernah meliput Rumah Kopi dengan judul berita “Uniknya Kopi 

Selfie”. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen Rumah Kopi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rehman et al. pada Tahun 2014 juga 

menjelaskan bahwa suasana toko (store atmosphere) menentukan atau 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen.   

Dari penjelasan di atas maka peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai 

Pengaruh Suasana Toko (Store Atmosphere) dan Lokasi terhadap Minat  Beli 

Konsumen pada Rumah Kopi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Persaingan yang ketat dalam usaha kedai kopi di Lamongan mengharuskan 

pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen yang berubah-ubah. Kedai kopi menetapkan pangsa pasar bagi 

kalangan menengah atas, harus dapat memberikan pelayanan atau hal yang 

diinginkan konsumen agar dapat memunculkan minat beli konsumen.  
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang 

diuraikan dalam pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh penelitian ini. 

Berikut ini pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh penelitian ini: 

1. Apakah faktor suasana toko (Store Atmosphere) berpengaruh terhadap minat 

beli konsumen di Rumah Kopi? 

2.Apakah faktor lokasi berpengaruh terhadap minat beli konsumen di Rumah 

Kopi? 

3. Apakah faktor suasana toko (Store Atmosphere) dan lokasi berpengaruh 

secara simultan terhadap minat beli konsumen di Rumah Kopi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh suasana toko (Store Atmosphere) terhadap minat beli 

konsumen di Rumah Kopi 

2. Mengetahui pengaruh lokasi terhadap minat beli konsumen di Rumah Kopi 

3. Mengetahui pengaruh suasana toko (Store Atmosphere) dan lokasi terhadap 

minat beli konsumen di Rumah Kopi 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan ilmu 

pemasaran terutama tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan 

pembelian. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur 

dan rujukan bagi penelitian yang akan datang 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak, diantaranya adalah pelaku bisnis kedai kopi, warung 

kopi, pemerintah dan konsumen. 
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1. Bagi pelaku bisnis kedai kopi  

Hasil dari penelitian ini akan memberikan masukan bagi pelaku 

bisnis kedai kopi tentang faktor yang mempengaruhi minat beli 

konsumen. Faktor yang mempunyai pengaruh signifikan dapat 

menjadi bahan acuan bagi perusahaan untuk menentukan strateginya 

dalam menghadapi persaingan yang ketat. 

2. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk 

merumuskan kebijakan yang mendorong perkembangan usaha kedai 

kopi agar dapat terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. 

3. Bagi Konsumen 

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran dan tambahan 

pertimbangan bagi konsumen tentang hal yang perlu diperhatikan 

sebelum mereka membeli suatu produk. Dengan begitu diharapkan 

konsumen menjadi lebih cerdas dalam memutuskan untuk membeli 

suatu produk. 
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“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


