
  

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

Kopi merupakan salah satu produk agroindustri yang mengalami 

perkembangan pesat. Berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 

Kementrian Pertanian konsumsi kopi Indonesia sepanjang tahun 2016-2021 

diprediksi tumbuh rata-rata 8,22% per tahun. Pada tahun 2021 konsumsi kopi 

mencapai 370 ribu ton. Peningkatan jumlah konsumsi kopi tersebut salah satunya 

disebabkan oleh perkembangan bisnis cafe yang cukup marak di indonesia. Pada 

saat ini bisnis cafe sudah banyak ditemui diberbagai daerah. Perubahan gaya hidup 

masyarakat seperti kebiasaan nongkrong di cafe menjadi penyebab maraknya bisnis 

cafe. Nongkrong merupakan kegiatan yang sering dilakukan para remaja dan orang-

orang yang masih masuk dalam kategori produktif, untuk berkumpul mengisi waktu 

luang atau bahkan tujuan yang lebih penting (Rifca, 2020). Seakan menjadi hal 

yang lumrah ketika orang-orang memindahkan kegiatan sehari-hari mereka ke cafe 

seperti mengetik, membaca, mengobrol bersama teman, ataupun hanya sekedar 

mencari hiburan. Adanya fenomena lain berupa kegemaran masyarakat terhadap 

media sosial dan fotografi juga turut membuat cafe society lebih berkembang 

(Haristianti, 2016).  

Cafe merupakan produk kompleks yang menawarkan produk dan jasa. Cafe 

dinilai tidak hanya menawarkan produk makanan dan minuman, namun juga 

menawarkan jasa pelayanan seperti fasilitas internet dan tempat yang nyaman. 

Sebelum memutuskan untuk memilih cafe, konsumen melalui beberapa tahapan 

terlebih dahulu misalnya pengenalan masalah, pencapaian informasi, evaluasi 

terhadap alternatif pilihan, keputusan pemilihan cafe dan tingkah laku setelah 

pemilihan cafe. Keputusan pemilihan cafe yang dilakukan konsumen tidak lepas 

dari faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk melakukan pemilihan cafe. 

Dari faktor-faktor inilah konsumen akan melakukan penilaian terhadap berbagai 

alternatif pilihan dan memilih satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan 

pertimbangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

pemilihan cafe dalah produk, harga dan kualitas pelayanan. Produk adalah segala 
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sesuatu yang ditawarkan di pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen 

(Kotler dan Amstrong, 2015). Produk merupakan elemen kunci dalam keseluruhan 

penawaran pasar. Strategi produk dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. 

Harga adalah sejumlah nilai yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau 

menikmati barang yang ditawarkan (Kotler dan Amstrong, 2016). Harga 

merupakan variabel penting dalam strategi pemasaran. Harga akan menjadi 

pertimbangan yang cukup penting bagi konsumen dalam memutuskan 

pembeliannya terhadap suatu produk. Selain produk dan harga, kualitas pelayanan 

juga merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh para konsumen dalam 

mengambil keputusan pemilihan cafe. Kualitas pelayanan adalah sesuatu tingkat 

layanan yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan dan kebutuhan pelanggan 

(Tjiptono, 2016). Variabel-variabel ini sangat menentukan bagaimana produk dan 

jasa yang ditawarkan dapat dipilih oleh konsumen ataupun tidak. Karena masing-

masing variabel memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan bagaimana 

produk dan jasa tersebut akan dijual kepada konsumen.  

Dewasa ini usaha yang bergerak dalam bentuk cafe sangat marak di daerah 

Cerme Gresik. Mulai banyak bermunculan cafe baru yang menawarkan fasilitas dan 

keunggulan-keunggulan dengan ciri khasnya masing-masing. Hal ini dapat dilihat 

dari jumlah cafe yang terus bertambah. Jumlah cafe didaerah Cerme Gresik adalah 

sekitar 7 cafe dengan lokasi yang berdekatan yaitu dengan jarak antar cafe sekitar 

1-2 km. Cafe-cafe tersebut menyediakan daftar menu yang kurang lebih sama. 

Akibatnya terjadi persaingan usaha antar cafe yang ketat, karena masyarakat 

sebagai konsumsen mempunyai pilihan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan 

akan penyediaan dan pelayanan cafe. Meningkatnya bisnis cafe di daerah Cerme 

membuat para pelaku bisnis cafe melakukan berbagai strategi pemasaran dengan 

sebaik mungkin guna memenangkan pangsa pasar. Cafe Waktu Kopi merupakan 

salah satu usaha cafe di daerah Cerme. Cafe Waktu Kopi termasuk kategori cafe 

baru yang didirikan 1 tahun yang lalu pada Januari 2021.  

Produk olahan kopi menjadi produk unggulan Cafe Waktu Kopi. Produk 

olahan kopi yang dihasilkan terdapat dalam bentuk minuman dengan olahan 

modern yaitu espresso based dengan bahan jenis kopi toraja dibuat menggunakan 

mesin espresso dengan komposisi bahan yaitu espresso, steamed milk dan foam 
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milk. Minuman kopi berbasis espresso yang disediakan seperti coffee latte, 

cappucino, coffee macchiato, coffee mocca, dan coffee americano. Selain minuman 

kopi, Cafe Waktu Kopi juga menyediakan berbagai menu makanan dan minuman 

lainnya. Namun beberapa pelanggan mengatakan cita rasa makanan dan minuman 

di Cafe Waktu Kopi masih kurang sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Cafe 

Waktu Kopi menetapkan harga produk berkisar harga Rp 10.000 – Rp 20.000., 

harga tersebut relatif mahal dibandingkan tempat lain yang menetapkan harga 

produk lebih murah yaitu berkisar Rp 7.000 – Rp 15.000. Namun kenyataan yang 

terjadi di Cafe Waktu Kopi memiliki pelanggan yang lebih banyak dibandingkan 

pesaing sejenis lain. Penetapan harga yang relatif mahal tersebut dikarenakan dalam 

proses pembuatan produknya menggunakan teknologi dan bahan baku yang 

berkualitas yaitu menggunakan jenis kopi toraja, dimana kopi jenis toraja ini 

memiliki harga relatif mahal dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi 

espresso memiliki harga yang cukup tinggi, sehingga tidak dapat dimiliki oleh 

semua cafe sejenisnya akibat modal yang terbatas. Dalam upaya pengembangan 

usahanya Cafe Waktu Kopi masih terkendala kualitas pelayanan yang kurang baik. 

Masih terdapat sejumlah keluhan pelanggan yang berkaitan dengan kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh Cafe Waktu Kopi, seperti lamanya menunggu 

pesanan datang. Hal ini mungkin dikarenakan dalam pembuatan produk minuman 

kopi oleh Cafe Waktu Kopi melaui beberapa tahapan seperti pemanasan kopi dan 

mesin, proses tamping, dan proses seduh dan ekstraksi. Dengan jumlah mesin kopi 

yang belum banyak dan jumlah karyawan 7 orang, dimana Cafe Waktu Kopi 

memiliki pelanggan yang banyak sehingga waktu penyajian pesanan tidak bisa 

terlalu cepat.  

Sebelumnya telah dilakukan penelitian dengan topik yang sama tentang 

keputusan konsumen dalam pemilihan cafe oleh (Enggal dan Budiman, 2019) 

dengan faktor yang dikaji adalah budaya, kepribadian, sosial dan psikologi terhadap 

keputusan pemilihan cafe. Dari penelitian tersebut perlu dilakuakan penelitian 

dengan variabel produk, harga, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan 

konsumen dalam pemilihan cafe. Peneliti memilih Cafe Waktu Kopi sebagai objek 

penelitian dikarenakan menurut peneliti Cafe Waktu Kopi sebagai usaha yang 

selalu memperbaiki diri dan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk konsumen. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui 

variabel produk, harga, dan kualitas pelayanan mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam pemilihan Cafe Waktu Kopi Cerme. Untuk itu dalam menyusun skripsi ini 

penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh Produk, Harga, Dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pemilihan Cafe Pada 

Waktu Kopi Di Cerme”. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah produk berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam pemilihan 

Cafe Waktu Kopi di Cerme? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam pemilihan 

Cafe Waktu Kopi di Cerme? 

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam 

pemilihan Cafe Waktu Kopi di Cerme? 

4. Apakah produk, harga, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan konsumen dalam pemilihan Cafe Waktu Kopi di Cerme? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh produk terhadap keputusan konsumen 

dalam pemilihan Cafe Waktu Kopi di Cerme. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan konsumen 

dalam pemilihan Cafe Waktu Kopi di Cerme. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan 

konsumen dalam pemilihan Cafe Waktu Kopi di Cerme. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh secara simultan produk, harga, dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen dalam pemilihan Cafe 

Waktu Kopi di Cerme. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini antara lain dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain yaitu : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung mengenai manajemen pemasaran khususnya dalam penerapan 

strategi produk, harga, dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Cafe Waktu Kopi 

Cerme.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat menambah informasi yang dijadikan masukan bagi pihak 

cafe Waktu Kopi Cerme mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam pemilihan cafe, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pengembangan strategi pemasaran di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan 

dapat digunakan sebagai referensi sekaligus pengembangan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Dalam mengumpulkan data kuesioner peneliti tidak berinteraksi secara 

langsung dengan responden, tetapi melalui pihak ketiga (karyawan kasir) 

untuk menyampaikan kuesioner pada konsumen  

2. Waktu penelitian terbatas yaitu selama 1 bulan  

3. Situasi cafe tetap sesuai penelitian pada saat ini   

 

  


