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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dixzaman modernxyangxterjadi seperti sekarangxini, xberkumpul di kafe 

atau kedai kopi usai bubaran sekolah, kuliah atau pulang kerja, telah menjadi tren 

gaya hidup yang lumrah dilakukan oleh remaja, eksekutif muda maupun pekerja-

pekerja yang hidup di perkotaan, terlebihnya anak muda. Anak muda dan 

kegemaran berkumpul, atau lebih biasa disebut nongkrong adalah dua hal yang 

sudah melekat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Akan dengan 

mudah dijumpai kelompok-kelompok remaja atau anak muda yang duduk-duduk di 

kafe atau kedai kopi. Kegemaran anak-anak muda tersebut tersebar merata hampir 

di semua kota besar di Indonesia, terutama di ibu kota Jakarta. 

 Tren berkumpul atau nongkrong di kafe atau kedai kopixmulaixmarak di 

Indonesiaxdanxmenggaetxsemakinxbanyak pecinta kopi. Namun, kemunculan 

kafe dan kedai kopi dinilaixhanya mengikutixgaya hidup,xkarenaxtidakxsemua 

konsumenxyangxdatang ke kafe atau kedai kopi adalah penggemar kopi. 

Konsumen kafe atau kedai kopi juga banyak yang datang hanya untuk sekedar 

berkumpul bersama rekan atau untuk urusan pekerjaan.  

 Tingginya antusiasme anak muda menghabiskan sebagian waktunya untuk 

nongkrong di kafe atau kedai kopi beberapa tahun terakhir bisa dilihat bukan lagi 

sebagai hobi saja, namun seperti sudah menjadi salah satu kebutuhan utama dan 

gaya hidup anak muda masa  kini. Seiring dengan gaya hidup anak muda yang 

gemar berkumpul atau nongkrong di kafe atau kedai kopi, muncul lah konsumen-

konsumen baru yang mulai menyukai kopi. Kopi kini telah menjadi teman bagi 

sebagian orang pada saat berkumpul,  karenaxkopi bukanxmerupakan halxyang 

asingxbagixmasyarakat Indonesia. Masyarakat dixberbagaixdaerahxmenjadikan 

kegiatan meminumxkopixsebagai rutinitasxharian, xbahkan masyarakatxdi 

perkotaanxbanyakxyangxmenjadikanxkegiatanxmengkonsumsixkopixsebagaixga

ya hidup.  
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Sumber: data diolah 

 

Gambar 1 Konsumsi Kopi Nasional (2016-2019) 
 

 Berdasarkan PusatxData danxSistemxInformasixPertanianxKementerian 

Pertanian, xkonsumsixkopi nasional padaxtahun 2016 mencapai sekitar 250 ribu 

ton, pada tahun 2017 tumbuh 10,54% menjadi 276 ribu ton dan di tahun 2018 terjadi 

pertumbuhan sebesar 13,83% menjadi sekitar 314 ton. Menurut PusatxData 

danxSistemxInformasixPertanian Kementerian Pertanian pula, xkonsumsixkopi 

Indonesiaxsepanjang periode 2016 hingga 2021 diprediksi tumbuh rata-rata 8,22% 

per tahun. Dari gambar di atas dapat diartikan bahwa hingga tahun 2018, minat 

pembelian konsumen kopi di Indonesia terus meningkat. Hal tersebut kemudian 

dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di bidang food and beverages khususnya kafe 

atau kedai kopi sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. 

 Peluang bisnis ini dimanfaatkan oleh pebisnis kafe atau kedai kopi untuk 

berlomba-lomba dalam menetapkan harga yang bersaing dengan kompetitor, dan 

sesuai dengan apa yang diinginkan konssumen. Tentunya penetapan harga yang 

ditetapkan oleh pebisnis kafe atau kedai kopi ini harus disesuaikan dengan kapasitas 

dan produk-produk yang dijualnya. Berbagai kafe atau kedai kopi menawarkan 

harga yang beragam, mulai darixhargaxyang tergolong murahxhingga 

hargaxyangxbisa dibilang mahal. 

 Peluang bisnis ini berjalan seiring dengan meningkatnya mobilitas dan gaya 

hidup yang modern, kafe atau kedai kopi kini menjelma dengan kemasan yang 

beragam. Fungsi kafe atau kedai kopi pun bermacam-macam, yaitu bisa sebagai 

tempat pertemuanxdengan rekan bisnis, xarisan, atau bahkanxtempat 
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nongkrongxkawula muda, xbahkan kafe atau kedai kopi menjadi identitas eksistensi 

dan simbol prestise.  

 Kafe atau kedai kopi yang menjamur di Indonesia saat ini pun tidak sebatas 

hanya menjual kopi mengingat tidak semua orang bisa menikmati dan mengerti 

kopi, kafe atau kedai kopi ini juga menawarkan minuman olahan kreatif berbahan 

dasar kopi bahkan minuman yang tidak berbahan dasar kopi untuk memperluas 

jangkauan pasar, ditambah lagi dengan strategi pemasaran yang tidak hanya 

berorientasikan produk namun juga menguatkan atmosfir dalam memberikan 

pelayanan yang nyaman dan prima sebagai bentuk pelayanan dari pelayan/server 

maupun dari sarana dan pra sarana yang disediakan di sebuah kafe atau kedai kopi. 

 Pebisnis kafe atau kedai kopi dituntut untukxmampuxmenciptakan 

keunggulanxbersaingxatasxharga, kualitas produk, xdanxkualitas pelayanan 

dalamxupaya memuaskanxkonsumen dan menghadapixpersaingan untuk dapat 

bertahan dan mengembangkan bisnisnya. Bisnis ini tidak akan bertahan apabila 

tuntutan tersebut tidak terpenuhi. Dalam kondisi ini, hanya kafe atau kedai kopi 

yang memiliki keunggulan bersaing yang akanxmampu bertahanxdan 

mengembangkan bisnisnya. Selainxkeunggulan bersaing, xstrategi pemasaran yang 

efektifxharus menjadi perhatianxyang meliputixupaya mendatangkan pelanggan 

baruxdanxmempertahankan konsumen yang sudah ada, dimana mempertahankan 

konsumen yang sudah adaxmenjadi suatu prioritas, karena pebisnis akan lebih 

mudah mempertahankan konsumen yang sudah ada dibanding mendatangkan 

konsumen baru. 

 Upaya mendatangkan konsumenxbaruxdanxmempertahankanxkonsumen 

yangxsudahxada, yaitu dengan cara menumbuhkan minat pembelian. Hal tersebut 

adalah hal yang tidakxmudah. Adaxbanyak faktorxyangxmempengaruhixhal 

tersebut. Baikxdarixfaktorxinternalx (darixdalamxdiri konsumen) xataupun 

pengaruhxeksternalx (rangsangan luar) xyang dilakukanxoleh pebisnis 

(perusahaan), xdimanaxdalam hal inixperusahaanxatauxpebisnis harus mampu 

mengidentifikasixperilaku konsumenxdalamxhubungannyaxsaat memunculkan 

minatxpembelian. 

 Kemunculan minat pembelian pada setiap orangxpada dasarnya sama, akan 

tetapi minat pembelian tersebut dipengaruhi oleh beberapaxfaktor yang berbeda-
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beda, diantaranya adalah faktor personal, faktor sosial, xdanxfaktor kultural. 

Banyak yang beranggapan faktor kultural atau budayalah yang memberikan 

pengaruhxpaling besarxterhadap perilaku mereka dalam melakukan 

keputusanxpembelian terhadap suatu bisnis. 

 Banyak bisnis kafe atau kedai kopi bermunculan, tetapi selalu ada salah satu 

kafe atau kedai kopi yang ramai ketimbang kafe atau kedai kopi yang lain. Hal yang 

menyebabkan kafe atau kedai kopi tersebut ramai adalah harga yang ditawarkan 

untuk mendapatkan sebuah produk kopi yang sesuai serta pelayanan yang 

didapatkan konsumen pada saat berkunjung ke kedai kopi tersebut. Faktor lain yang 

mempengaruhi adalah tempat mana yang sedang menjadi tren dan memiliki nilai 

prestise. Mengikuti tren adalah hal yang penting sebagai salah satu pencarian jati 

diri khususnya untuk anak-anak muda. 

 Seiring dengan berkembangnya tren kafe atau kedai kopi di Indonesia, 

khususnya Jakarta, semakin banyak pula pemain dalam bisnis kafe atau kedai kopi 

sehinggaxkompetisi di pasar ini punxsemakin ketat. xKetatnyaxpersaingan bisnis 

kafe dan kedai kopi ini dapat dilihat dari beberapa pemain bisnis kafe atau kedai 

kopi di Indonesia, antara lain Starbucks, Coffee Toffee, The Coffee Bean & Tea 

Leaf, Maxx Coffee, Anomali Coffee, Excelso, Ngoepi  Doeloe dan yang lainnya. 

 Wikipedia (2018) menyatakan bahwa StarbucksxCorporationxadalah 

sebuahxperusahaanxkopixdanxjaringanxkedaixkopixglobalxasalxAmerika Serikat 

yangxberkantorxpusatxdixSeattle, xWashington. xStarbucksxadalahxperusahaan 

kedaixkopixterbesarxdixdunia, xdenganx20.336xkedaixdix61xnegara, xtermasuk 

13.123xdixAmerikaxSerikat, x1.299xdi xKanada, x977xdixJepang, x793xdi 

BritaniaxRaya, x732 dixCina, x473xdixKoreaxSelatan, 363xdixMeksiko, x282xdi 

Taiwan, x204 dixFilipina, x164xdixThailandxdanx326xdixIndonesia.  

 Starbucksxmenjualxminumanxpanasxdanxdingin, xbijixkopi, xsalad, 

sandwichxpanasxdanxdingin, xkuexkeringxmanis, xcamilan, xdanxbarang-barang 

sepertixgelasxdanxtumbler. Selain produk tersebut, produk es krimxdanxkopi 

mentah dari Starbucks jugaxdijual di toko-toko grosiran. 

 Arifin dkk (2018) menyatakan manajemen perusahaan Starbucks berusaha 

menyajikan produk  premium berkualitas dengan harga yang sesuai dan 

memberikan pelayanan dengan kualitas yang terbaik. Tidak hanyaxsekedar produk 
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kopi biasa, xselain kualitas kopixyang disajikanxsangat originalxdengan berbagai 

varian, xStarbucks jugaxmenyediakan tempatxyang sangat nyaman untuk sekedar 

berkumpul dengan teman atau sebagai tempat pertemuan formal untuk urusan 

pekerjaan. 

 Selain produk kopi premium dengan hargaxyang dibandrol sesuaixdengan 

kualitasxprodukxyang didapatkan dari Starbucks, penerapan quality control dalam 

melayani pelanggan juga telah dijalankan dengan cukup ketat untuk memastikan 

kualitas bahan makanan dan asupan nutrisi yang terkandung dalam setiap menu 

yang disajikan kepada konsumen agar selalu terjaga dengan baik. Dalam melayani 

kosumen, setiap karyawan wajib memakai seragam khusus dan sebelumya telah 

dibekali dengan pelatihan yang cukup tentang bagaimana memberikan pelayanan 

yang baik kepada komsumen. Selain itu setiap karyawan harus selalu berpedoman 

kepada Standard Operating Procedure yang telah ditetapkan. Untuk pelayanan dari 

karyawan-karyawan yang sangat ramah membuat pelanggannya betah berlama-

lama berada di Starbucks, yang mana Starbucks juga memiliki visi “Starbucks is 

your second home” yang artinya Starbucks adalah rumah kedua anda (starbucks). 

 

Tabel 1 Top Brand Kategori Retail, Café Kopi 2018 

Merek TBI TOP 

Starbucks 51,9% TOP 

The Coffee Bean & Tea Leaf 8,6%  

Ngopi Doeloe 1,7%  

Sumber: Data diolah 

 

 Berdasarkan data yang didapat dari www.topbrand-award.com bisa dilihat 

bahwa Starbucks berada di posisi paling atas dalam kategori retail, kafe kopi dengan 

Top Brand Index 2018 sebesar 51,9% yang memiliki arti bahwa Starbucks 

merupakan brand yang paling diminati konsumen diantara kedai kopi lainnya. Lalu 

disusul oleh The Coffee Bean & Tea Leaf dengan Top Brand Index sebesar 8,6%, 

dan setelah itu ada Ngopi Doeloe dengan Top Brand Index sebesar 1,7%. Dimana 

hal tersebut memiliki arti bahwa Starbucks memiliki jumlah setengah dari total Top 

Brand Index 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwa Starbucks lebih diminati 

sebagaixkedai kopixnomor 1xdi Indonesia, danxtelah menjadi bagianxdari gaya 

hidupxmasa kini.  
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 Salah satu kedai kopi Starbucks Indonesia berlokasi di Mall Margo City, 

Depok, Jawa Barat. Starbucks Margo City termasuk salah satu kedai Starbucks 

yang cukup ramai pelanggannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh ramainya kunjungan 

mall setiap harinya. Ramainya pengunjung Mall Margo City bisa dilihat dari 

fasilitas parker yang disediakan bisa menampung kurang lebih  900 – 1200 motor 

dan 950 – 1350 mobil. Di tahun ini average traffic per bulan mencapai 448.100 

pengunjung, 46.387 mobil dan 43.498 motor di weekdays sedangkan untuk weekend 

mencapai 462.250 pengunjung, 23,694 mobil dan 24.566 motor. 

 Dilihat dari Starbucks yang memiliki harga tinggi, produk yang bervariasi, 

kualitas pelayanan yang baik, tidak heran jika Starbucks bisa menjadi kedai kopi 

nomor 1 di Indonesia. Hal itu sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu tentang 

minat pembelian.  

 Dari penelitian sebelumnya dikatakan bahwa minat belixdipengaruhi oleh 

beberapaxvariabel, antaravlainxseperti harga, kualitasxprodukxdan kualitas 

layanan. xMenurutxSatria (2017), hargaxmempunyaixpengaruhxpositifxatau 

signifikanxterhadapxminatxpembelian, dimanaxminat pembelian yangxtinggi 

dapatxdibentukxoleh xadanyaxhargaxyangxditawarkanxolehxpenyediaxjasaxatau 

produk. Pengaruhxpositifxdanxsignifikanxhargaxterhadapxminat pembelian 

konsumenxmenunjukkanxbahwaxsetiapxpeningkatanxhargaxmakaxakanxmengak

ibatkanxmeningkatnya minat pembelian.  

 Menurut Arifin dkk (2018), Kualitas Produk yang ada dalam produk 

merupakan faktor penting dalam mempengaruhi minat beli. Fitur produk serta 

karakteristik dari produk turut berpengaruh dalam membentuk kualitas produk, jika 

kualitas dari produk itu melebihi ekspetasi dari kebutuhan konsumen, konsumen 

akan senang dan mempertimbangkan produk ini bisa diterima dan memunculkan 

minat pembelian. 

 Menurut Arslan & Zaman (2014), kualitasxpelayananxmemilikixpengaruh 

yangxsignifikanxterhadapxminat pembelian. Semakin tinggi kualitasxpelayanan 

akanxmenimbulkan minat beli. Kualitas pelayanan memilikixpengaruhxsecara 

langsungxmaupunxtidakxlangsungxterhadapxperilakuxkonsumen. Jadi, para 

manager dapat meningkatkan minat pembelian konsumen dengan menawarkan 
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pelayanan yang maksimal, karena konsumen jaman sekarang tidak mau 

mengahiskan waktunya hanya untuk pelayanan yang kurang bagus.  

 Namun terdapat pula penelitian sebelumnya yang hasilnya berlawanan 

dengan beberapa penelitian di atas. Menurut Aptaguna & Pitaloka (2016) kualitas 

pelayananxsecaraxparsial berpengaruhxsignifikan terhadapxminat beli 

sedangkanxvariablexhargaxtidakxberpengaruhxsecaraxsignifikan terhadap  minat 

beli. 

 Lalu selanjutnya menurut Parmin (2016) kualitas produk berpengaruh 

negative namun tidak signifikanxterhadap minat beli. xArtinyaxsemakin tinggi 

kualitas produk makaxsemakin rendahxpengaruh kualitas produkxterhadap minat 

beli. Santoso (2016) mengatakan bahwa kualitas layanan belum cukup bukti 

berpengaruhxterhadapxkeputusanxpembelian. 

 Mengacu padaxpenelitian terdahuluxyangxmenunjukan hasil yang tidak 

sepenuhnya sama dan signifikan serta fenomena yang terjadi seperti di lapangan 

makaxpenulisxtertarikxuntuk meneliti kembalixdenganxmenggaliinformasi lebih 

lanjutxdengan objekxpenelitianxyangxberbeda tentang bagaimana harga, xkualitas 

produk, xdanxkualitas layananxyang diberikan Starbucks kepada pelanggannya, 

serta sejauh mana harga, kualitas produk, dan kualitas layananxyang diberikan 

tersebut bisa menimbulkan minatxbelixpada konsumen. Oleh karenaxitu penulis 

ingin menulis penelitianxdengan judul “Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan 

Kualitas Layanan Terhadap Minat Pembelian  Konsumen di Starbucks Margo City” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkanxlatar belakangxyang telah diuraikan sebelumnya, xmaka 

perumusanxmasalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah harga berpengaruh terhadap minat pembelian pada 

konsumenStarbucks Margo City? 

b. Apakahxkualitas produkxberpengaruhxterhadapxminat pembelian pada 

konsumen Starbucks Margo City? 

c. Apakahxkualitas layananxberpengaruh terhadapxminat pembelian pada 

konsumen Starbucks Margo City? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan atas latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

dilakukannya penelitian adalah : 

a. Mengetahui pengaruh harga terhadap minat pembelian pada konsumen 

Starbucks Margo City 

b. Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat pembelian pada 

konsumen Starbucks Margo City 

c. Mengetahuixpengaruh kualitas pelayananxterhadap minat pembelian pada 

konsumen Starbucks Margo City 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitianxini nantinya memberikan beberapa manfaat bagi 

masyarakat. Adapun manfaat di dalam penelitian inixadalah: 

a. ManfaatxTeoritis 

Hasil penelitian inixdiharapkan dapat memperluas pemahaman dan 

memberikan kontribusi bagi pemikiran sebagai referensi, konsep dan 

praktek ilmu pemasaran bagi peneliti selanjutnyaxdalam mengembangkan 

penelitian, xterutama mengenai faktor yang mempengaruhi minat 

pembelian. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini digunakan untuk melakukan pemikiran secara ilmiah, 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan, dan 

sebagai bahan evaluasi bagi berbagai pihak, khususnya perusahaan yang 

terkait dalam menentukan strategi bisnis, terutama mengenai faktor yang 

mempengaruhi minat pembeliaan. 
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