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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Budaya minum kopi di Indonesia sudah berkembang sejak lama, yaitu sejak 

pertama kali diberlakukannya tanam paksa oleh pemerintah Belanda. Mulanya 

minum kopi merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. 

Namun, seiring perkembangan masyarakat Indonesia pun mulai gemar meminum 

kopi. Sejak 15 tahun yang lalu, di Indonesia minum kopi biasanya dilakukan di 

warung-warung kopi pinggir jalan atau dilakukan di restoran jika ingin terlihat lebih 

eksklusif. Memasuki awal tahun 1990-an, seiring dengan masuknya coffee shop 

atau kedai kopi khusus yang menawarkan berbagai macam produk kopi dengan 

tampilan yang lebih unik. 

Tidak harus menjadi penggemar berat kopi untuk bisa mengunjungi coffee 

shop, sebab coffee shop sudah menjadi bagian dari gaya hidup perkotaan. 

Walaupun menyeduh kopi dapat dilakukan sendiri di rumah, akan tetapi duduk di 

coffee shop memang memberikan suasana berbeda. Selain dari variasi menu, 

kebutuhan untuk bersosialisasi menjadi alasan yang kuat mengapa begitu banyak 

orang menyukai tempat nongkrong yang satu ini. Maka tak heran, puluhan bahkan 

ratusan kedai kopi membanjiri kota Bandung sejak beberapa tahun belakangan. 

Bisnis kedai kopi masuk ke Indonesia sejak tahun 2000-an, yang dimana 

kehadirannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fungsional tetapi sudah 

mengarah ke kebutuhan emosional. Masyarakat cenderung untuk menikmati kopi 
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dengan bersantai dan bukan hanya sekedar karena membutuhkan kopi. Hal ini 

merupakan dampak dari perubahan gaya hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh 

kebudayaan masyarakat barat (Michelli, The Starbucks Experience, p.2). “budaya 

itu adalah bahwa kebiasaan minum kopi yang telah menjadi bagian dari gaya hidup 

khas metropolitan,dimana masyarakat menghabiskan waktu cukup banyak untuk 

duduk dan minum kopi di kedai kopi dengan tujuan pertemuan bisnis. Maka jadilah 

kedai kopi sebagai tempat yang cukup potensial dari sisi bisnis untuk menjalin klien 

atau bahkan sebagai tempat minum dan makan seperti halnya restoran, atau resto-

café”. (Ide Bisnis, hal.24 edisi 17 Oktober 2016).  

Indonesia merupakan negara produsen kopi keempat terbesar dunia. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah jenis kopi arabika atau 

tradisional terbanyak di dunia. Terdapat empat macam jenis kopi tradisional asli 

Indonesia yaitu kopi arabica, kopi robusta, kopi liberica dan kopi excelsa, yang 

ternyata mencuri banyak perhatian kalangan penikmat kopi di dunia. Berdasarkan 

hal tersebut memunculkan peluang-peluang usaha bagi para pebisnis di Indonesia, 

sehingga saat ini marak kedai kopi lokal yang mengusung kopi Indonesia (Sartono, 

2011). 

Menangkap peluang ini dan pergeseran gaya hidup masyarakat yang 

menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari kebutuhan hidup, membuat para 

pelaku bisnis food services melirik usaha coffee shop. Dimana kehadiran coffee 

shop ini dinilai yang paling sesuai dengan trend dan gaya hidup kaum urban saat 

ini. Suasana café yang nyaman, pilihan menu yang berkualitas dengan harga yang 

terjangkau serta fasilitas yang menarik tentu merupakan alasan bagi masyarakat 
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untuk memilih café sebagai tempat untuk refreshing, hang out, dan berkumpul 

dengan teman atau kerabat. Dan oleh karena itu semakin banyak pengusaha yang 

berlomba- lomba untuk masuk ke dalam Industri makanan dan minuman. Untuk 

menghadapi persaingan ini, para pelaku industri makanan dan minuman semakin 

bersaing dengan menciptakan keuggulan kompetitif yang berkesinambungan. Hal 

ini dilakukan agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang dimasa yang akan 

datang. Untuk dapat mendukung usaha tersebut dibutuhkan strategy istrategi yang 

terpadu, agar di dalam mengambil suatu keputusan tidak menyebabkan kerugian 

bagi perusahaan. Dengan ini diperkuat oleh Henry Assael dalam Sutisna (2002:7) 

dimana seorang pemasar berusaha mempengarhi pengunjung dengan menggunakan 

stimulistimuli pemasaran agar pengunjung bersedia memilih atau membeli produk 

yang ditawarkan. 

Kehadiran coffee Shop mengubah gaya hidup masyarakat dalam meminum 

kopi. Meminum kopi tidak lagi di dominasi orang dewasa, tetapi juga anak muda 

baik pria ataupun wanita. coffee shop dapat menjadi tempat pertemuan dengan 

rekan bisnis, arisan, bahkan tempat diskusi kaula muda. Hal ini juga didukung oleh 

pendapat Rhenald Kasali (2010:27) yang menyatakan bahwa ngopi kini bukan 

sekedar untuk menghilangkan kantuk, tapi sebagai bagian gaya hidup dimana coffee 

shop menjadi tempat berkumpul yang amat diminati.  

Hal ini juga di dukung oleh pernyataan dari Gabungan Pengusaha Makanan 

dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menargetkan industri makanan dan minuman 

tumbuh 8% sampai 10% pada 2015. kata Ketua Umum Gapmmi Adhi Siswaja 
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Lukman menyatakan bahwa target tersebut naik dibanding tahun 2014 yang 

pertumbuhannya sebesar 7% sampai 8%, target pertumbuhan industri makanan dan 

minuman (mamin) itu didorong beberapa faktor. Pertama, pertumbuhan makro 

ekonomi Indonesia yang terus membaik bahkan mendapat peringkat investasi layak 

beberapa waktu lalu. Faktor kedua, hingga triwulan ketiga 2015 pertumbuhan 

industri mamin telah mencapai 7,29% lebih tinggi dibanding pertumbuhan industri 

nonmigas yang besarnya 6,49%. (www.kemenperin.go.id). 

Dari keterangan diatas mengindikasikan adanya perubahan orientasi 

perilaku pembelian ulang konsumsi kopi, pertumbuhan kedai kopi yang pesat dalam 

beberapa tahun membuat persaingan semakin ketat. Perilaku tersebut didasari atas 

kebiasaan yang dilakukan konsumen, yang menjadikan hal tersebut gaya hidup bagi 

masyarakat pada sekarang ini. Di zaman modern seperti sekarang ini 

mengkonsumsi kopi bukan lagi sekedar manfaat fungsional tetapi berubah menjadi 

manfaat psikososial yang merupakan perpaduan dari aspek psikologis dan aspek 

sosial. Tuntutan globalisasi memiliki dampak sangat signifikan dalam merubah atau 

menggeser cara hidup masyarakat urban. Salah satunya adalah kebutuhan untuk 

bersosialisasi dalam komunitasnya. Saat ini banyak tempat berkumpul baik untuk 

kepentingan keluarga, bisnis, pertemanan atau sekedar untuk bertemu.  

Peningkatan konsumsi kopi domestik Indonesia, selain didukung dengan 

pola sosial masyarakat dalam mengkonsumsi kopi berkelanjutan, juga ditunjang 

dengan harga yang terjangkau, kepraktisan dalam penyajian serta keragaman 

rasa/citarasa yang sesuai dengan selera konsumen. Hal ini dapat dilihat dari data 

yang dibuat oleh Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

http://www.kemenperin.go.id/
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Gambar 1.1 Konsumsi Kopi di Indonesia  
Sumber: AEKI (Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia) Tahun 2016 

 

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa konsumsi kopi didalam negeri 

merupakan pasar yang menarik bagi kalangan pengusaha. Tidak dipungkiri 

persaingan bisnis berbahan dasar kopi sangat diminati.Hal ini dipandang sebagai 

peluang bisnis oleh para pelaku usaha sekaligus menunjukkan adanya kondisi yang 

kondusif dalam berinvestasi di industri kopi, hingga saat ini banyak kedai kopi yang 

bermunculan, tak terkecuali di Bandung. Investasi pada industri kopi yang menarik 

pelaku usaha dan dinilai sebagai peluang bisnis yang baik yaitu dengan mendirikan 

usaha kafe berkonsep coffee shop. 

Coffee shop mulai marak di Indonesia dan semakin banyak menarik pecinta 

kopi. Kemunculannya dinilai hanya mengikuti gaya hidup, karena tidak semua 

konsumen yang datang ke coffee shop adalah penggemar kopi. Hal ini dilihat dari 

fenomena industri kuliner khususnya dalam pengembangan coffee shop di 

Bandung. Fenomena ini diperkuat dengan hasil survey yang dilakukan oleh 
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kompas.com (18 september 2010) dan menyimpulkan bahwa kota Bandung identik 

dengan usaha wisata dalam hal ini adalah citra belanja dan kuliner.  

Data diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah pertumbuhan 

usaha cafe atau coffee shop mengalami angka yang terus meningkat yang artinya 

banyak pelaku usaha yang memanfaatkan peluang besar yang ada di Bandung. Hal 

ini juga mengakibatkan persaingan cafe atau coffee shop di Bandung meningkat, 

dan berdampak memberikan kejenuhan bagi konsumen sehingga masing-masing 

perusahaan dituntut  mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri agar dapat lebih 

unggul dari perusahaan lain yang menawarkan produk sejenis dan tentunya menarik 

perhatian konsumen. Keberadaan cafe atau coffee shop semakin mudah ditemui dan 

meberikan dampak persaingan yang semakin kompleks Selain mall sebagai tempat 

jalan-jalan masyarakat perkotaan, cafe atau coffee shop menjadi alternatif 

masyarakat untuk dijadikan sebagai tempat berkumpul bersama dengan teman. 

Semua ini menandakan bahwa bisnis ini cukup diandalkan dan menjanjikan. Dalam 

persaingan yang meningkat pesat ini, keberhasilan perusahaan banyak ditentukan 

oleh ketepatan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan mengidentifikasi 

kegiatan-kegiatan individu dalam usahanya mendapatkan atau menggunakan 

barang dan jasa sebelum akhirnya melakukan keputusan pembelian ulang. Para 

pelaku usaha harus terus meningkatkan kekuatan yang ada dalam perusahaannya 

dengan cara memperlihatkan faktor-faktor yang membedakan atau keunikan yang 

dimiliki oleh perusahaannya dibandingkan perusahaan lain untuk dapat 

menciptakan rasa ketertarikan pada konsumen. 

Sekarang ini banyak coffee shop yang ada di Bandung, contohnya adalah 

Starbucks Coffee, Yellow Truck, The Coffee Bean, Two Cents, Morning Glory 

Coffee, Jack Runner Roastery dan masih banyak lagi lainnya. Kota Bandung 
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memiliki peluang yang baik bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis tersebut, 

karena kota Bandung banyak dikunjungi para wisatawan domestik maupun 

Internasional. Pelaku usaha harus menghasilkan kinerja yang baik untuk 

meningkatkan profitabilitas usaha agar keberlangsungan bisnisnya terjaga. 

Keberlangsungan bisnis dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor 

eksternal yang dianggap cukup berpengaruh pada keuntungan sebuah bisnis adalah 

dengan keberadaan pesaing (Freeman, 2005:38). Maraknya persaingan antar coffee 

shop tentunya menuntut pelaku usaha untuk menciptakan keunggulan-keunggulan 

pada coffee shop yang dimiliki. 

Banyak coffee shop yang menyajikan menu serupa bahkan memiliki 

spesifikasi bersaing yang hampir sama, memungkinkan munculnya kejenuhan 

pasar. Kejenuhan pasar ini akan mempengaruhi perilaku pembelian ulang 

konsumen. Konsumen yang merasa jenuh akan  mengurangi frekuensi 

pengunjungan dan pembelian ulang terhadap suatu produk. Hal ini pun terlihat pada  

pada pertumbuhan coffee shop di kota bandung yang mengalami pertumbuhan yang 

tidak signifikan dari tahun tahun sebelumnya Berikut merupaka data jumlah 

Pertumbuhan Usaha Cafe atau Coffee Shop di Bandung Tahun Jumlah cafe atau 

coffee shop 

Tabel 1.1 

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bandung 

Data Persaingan Coffee Shop di Bandung 

Tahun Jumlah café atau 

Coffee Shop 

Presentase Kenaikan 

2010 191 0% 

2011 196 2,61% 

2012 235 19,89% 

2013 243 3,41% 

2014 256 5,35% 

2015 278 8,6% 

2016 310 11,8% 

2017 341 10% 

2018 366 7% 
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Oleh karena itu, saat ini banyak coffee shop yang sudah ada berlomba-lomba 

untuk menciptakan ciri khas atau keunikan agar memiliki nilai tersendiri bagi 

pelanggan dalam upaya untuk bertahan dan meningkatkan perminta pembelian 

ulang dari pelenggan dan menjatuhkan pembeliaan pada coffe shop tersebut. 

Masing-masing coffee shop yang berada di Bandung memiliki identitas 

berbeda dan saling menawarkan ciri khasnya untuk menarik perhatian konsumen. 

Terlepas dari kopi itu sendiri, pada era modern ini coffee shop juga mengalami 

pergeseran fungsi.Tempat ini tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk minum 

kopi tetapi telah menjadi ruang publik alternatif yang memiliki beragam fungsi. 

Berbagai kegiatan seperti pertemuan-pertemuan keluarga, pertemuan bisnis, 

pertemuan politis, termasuk acara-acara sosial-budaya lainnya, kerap diadakan di 

tempat ini. Maka tidak heran jika banyak coffee shop yang didesain dengan interior 

yang nyaman dan gaya yang unik serta menarik agar konsumen tertarik untuk 

mengunjungi. Terlebih lagi jaman yang modern dengan kecanggihan media 

sosialnya yang sedang berkembang seperti adanya Instagram, Twitter, dan Path 

para pengunjung dapat memposting foto dengan konsep interior coffee yang 

menarik dan dibagikan pada dunia maya seperti yang terjadi kebanyakan sekarang 

ini. Selain itu, di coffee shop juga menyajikan menu hidangan selain kopi sehingga 

membuat konsumen menjadi betah untuk berlama-lama. 

Adanya perubahan gaya hidup masyarakat ini dimanfaatkan oleh para 

produsen untuk meraup keuntungan yang semakin besar, seperti yang diungkapkan 

oleh Angga selaku owner dari Marones Coffee , bahwa orang di Bandung sudah 
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mulai membutuhkan kopi tidak hanya untuk kebutuhan akan kopi, akan tetapi juga 

kebutuhan bersosialisasi ketika berada di kedai kopi, dan orang Bandung 

kebanyakan sudah jenuh dengan konsep Coffee Shop di kota, maka dia mencoba 

untuk membuka Coffee Shop dengan tema alam. 

Membaca peluang tersebut Angga mulai membuka gerai kecil Marones 

Coffee dengan masih berbentuk sebuah Cafe, yang bermula dari mendirikan kedai 

kopi sederhana, akan tetapi seiring dengan perubahan gaya hidup konsumen maka 

konsep yang diusungpun mulai berubah yaitu konsep dine in coffe shop dengan 

tema Alam. Angga menilai bahwa kedai seperti coffe shop jangan hanya 

menyediakan kopi atau kudapan saja, akan tetapi juga menampilkan nilai lebih yang 

lain yang di sajikan kepada pengunjung coffe shop, misalnya penataan ruangan 

(interior design),hiasan ruangan dan penataan lampu (lighting), Maka Marones 

Coffee merupakan salah satu dari coffee Shop yang hadir mengenalkan sajian 

manual brewing, yaitu cara penyajian kopi seduh tanpa mesin espresso. Sekarang 

ini lokasi Marones Coffee terletak di rumah tua jalan Pasirhonje VI No 171 

Bandung. Saat ini Marones Coffee konsisten dengan konsep alam yang disajikan 

sehingga dekorasi yang ada pada café tersebut tidak terlalu ekstrem dan tetap 

menonjolkan sisi alamnya.  

Marones Coffee sebetulnya mempunyai tatanan ruang yang baik serta luas 

bangunan yang memadai untuk menciptakan suasana kedai alam yang mampu 

menarik minat beli konsumen. Marones Coffee sudah melakukan penataan ruang 

sebaik mungkin untuk menciptakan suasana kedai yang nyaman saat konsumen 

menikmati hidangan yang dipesan. 
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Marones Coffee memahami betul perilaku masyarakat Indonesia, seperti 

yang telah dipaparkan di atas bahwa masyarakat di Indonesia tidak hanya mencari 

tempat untuk meminum kopi tetapi juga mencari kenyamanan karena Coffee Shop 

pada masa ini juga sebagai tempat rekreasi, penghilang stress atau berkumpul 

dengan teman. Oleh karena itu Marones Coffee merancang berbagai strategi, selain 

melakukan inovasi produk dan pelayanan, Marones Coffee juga turut 

mengembangkan fasilitas dengan tujuan agar terjadinya peningkatan pembelian 

ulang konsumen ke marones coffe.  

Pada aspek harga pun sebenarnya Marones Coffee mempunyai harga yang 

relatif lebih terjangkau dibanding Coffee Shop yang lain, dipaparkan dari data di 

halaman berikut: 

 

Tabel 1.2 

Data Range Harga Minuman 

Coffee Shop di Bandung 
 

Sumber: Data Olahan Penulis 

No Nama Coffee Shop Range Harga Minuman 

1 Marones Coffee Rp 10.000- Rp 30.000 

2 Kopi Terra Rp20.000 – Rp35.000 

3 Koma Coffee  Rp20.000 – Rp35.000 

4 Coffee Cinde Rp20.000 – Rp35.000 

5 Yellow Truck  Rp20.000 – Rp45.000 

6 Kopi John  Rp20.000 – Rp40.000 

7 Djaman Kopi  Rp20.000 – Rp35.000 

8 Upnormal  Rp27.000 – Rp45.000 

9 Sejiwa Kopi  Rp30.000 – Rp60.000 

10 Noah Barn  Rp30.000 – Rp75.000 

11 Kiwari Farmer  Rp20.000 – Rp35.000 
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Terlihat dari data diatas, Maroness Coffee lebih memiliki harga yang 

relative terjangkau dibanding Coffee Shop yang ada di bandung, hal ini 

mengindikasikan bahwa harga yang terjangkaupun belum mampu untuk 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen, Berikut data penjualan Marones: 

 
Gambar 1.2 Data Penjualan Marones Coffee 2018 

Sumber: Internal Marones Coffee 

 

Berdasarkan data penjualan diatas, dapat dilihat bahwa penjualan Marones 

Coffee tidak tetap Atau mengalami fluktuatif. Pada bulan April penjualan Marones 

Coffee sebesar 937 item produk, dan selanjutnya mengalami penurunan drastis 

yang terjadi pada bulan berikutnya yaitu bulan Mei sebesar 442 item produk, dan 

terjadi kembali kenaikan penjualan pada bulan Sempember sebesar 553 item 

produk.. Hal ini sibebabkan tingkat penjualan Marones Coffee yang mengalami 

ketidak stabilan, dan sulitnya mencapai  target  penjualan yang telah di tetapkan 

oleh manajemen sebagai akibat dari berkurangnya konsumen yang melakukan 

pembelian ulang. Berikut merupakan data penjualan yang di tetepkan manajemen 

dan yang mampu terrelisasikan dalam kurung waktu selama satu tahun di tahun 

2018. 

470
784 838 937

442 339 449 336
553 666

355 447

DEMAND TAHUN 2018
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Tabel 1.3 

Data Target  dan Gap Marones Coffee di Tahun 2018 

Bulan TargetPenjualan Demand Gap (-/+) 

Januari 300 470 +170 

Februari 600 784 +184 

Maret 700 838 +138 

April 800 937 +137 

Mei 600 442 -158 

Juni 600 339 -261 

Juli 600 449 -151 

Agustus 600 336 -214 

September 600 553 -47 

Oktober 600 666 -66 

November 600 355 -145 

Desember 600 447 -153 

Sumber : Internal marones coffe 

Untuk mengatasi hal ini, pihak Marones Coffee harus mengetahui dan 

memperhatikan benar faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk 

melakukan pembelian ulang pada konsumen marones coffee, sehingga dapat 

mengevaluasi dan memperbaikinya. Maraknya bisnis kuliner bermunculan juga 

memberi efek pada para pelaku bisnis untuk membuat usahanya focus pada 

kesetabilan pencapaian target penjulan demi menunjung keberlangsungan usaha 

tersebut. berusaha tampil berbeda sehingga menarik minat konsumen untuk 

berkunjung dan dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya merupakan 

strategi yang coba di ciptakan oleh pelaku bisnis. Salah satu cara untuk mencapai 

tujuan perusahaan adalah dengan mengetahui apa kebutuhan dan keinginan 

konsumen atau pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan oleh 

konsumen untuk menempatkan tempat usahanya sebagai pilihan yang pertama 

dalam keputusan pembelian ulang. Marones coffee mencoba memperhatikan hal 

tersebut melalui data demand dan gap penjualan yang terjadi pada coffe marones 

untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi perusahaan untuk selalu bisa 
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mengetahui ketabilan perusahaan dan pendapatan yang telah di tetepkan oleh 

manajemen agar perusahaan mampu bertahan dan menutupi biyaya biyaya 

oprasional perusahaan yang telah menjadi beban dan kewajiban perusahaan yang 

harus diselesaikan . 

 

Dalam menghadapi persaingan ini maka pengusaha yang bergerak di bidang 

makanan dan minuman khususnya Coffee Shop harus berlomba- lomba 

menciptakan keunggulan untuk mendorong produknya tetap bertahan di dalam 

persaingan yang semakin kompetitif ini. Tidak hanya dilakukan utuk bertahan dari 

persaingan yang kompetitif tersebut, akan tetapi juga dilakukan untuk agar 

perusahaan dapat bertahan dan berkembang di masa yang akan datang. Untuk itu 

diperlukan strategi yang lebih baik lagi untuk dapat bersaing dengan competitor 

yang lain . 

Banyak faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan 

usahanya, diantaranya faktor store atmosphere dan harga yang diberikan oleh 

perusahaan kepada pelanggan harus ditinjau ulang dalam setiap periode disesuaikan 

dengan selera. Dengan kata lain, apabila pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 

kepada pelanggan sesuai dengan harapannya ditambah store atmosphere dan harga 
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yang baik, maka diharapkan untuk keputusan pembelian pada Marones Coffee 

meningkat. 

Utami (2010:279) mengatakan bahwa Store Atmosphere adalah rancangan 

lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangi-

wangian untuk merancang respon emosional dan persepsi pelanggan serta untuk 

mempengaruhi pelanggan dalam membeli barang. Dia memaparkan juga bahwa 

Atmosphere merupakan kombinasi dari karakteristik fisik yang bertujuan untuk 

merancang respon emosional dan persepsi pelanggan dan untuk mempengaruhi 

pelanggan dalam membeli produk. 

Hasil penelitian dari Turley dan Ronald (2000) membuktikan bahwa suasana 

dapat mempengaruhi ketika konsumen berada di dalam ruangan dan mempengaruhi 

mereka untuk melakukan pembelian ulang. Mowen (2002:139) menjelaskan bahwa 

Atmosphere berhubungan dengan para manajer melalui rancangan desain 

bangunan, ruang interior, tata ruang, lorong- lorong, tekstur karpet dan dinding, 

bau, warna, bentuk dan suara yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen. 

Dimana menurut Kotler dalam Mowen (2002:139) menggambarkan atmospheric 

sebagai usaha merancang lingkungan membeli untuk menghasilkan pengaruh 

emosional khusus kepada pembeli untuk meningkatkan pembeliann ulang. 

Menurut Alma (2013:169) Harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan 

dengan uang. Harga juga dapat mempengaruhi proses keputusan pembelian 

konsumen, terlebih untuk konsumen yang sensitif terhadap penetapan harga. 

Dengan adanya selisih harga tertentu akan mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:240) keputusan pembelian ulang adalah 

keputusan konsumen mengenai preferensi atas merek-merek yang ada di dalam 

kumpulan pilihan. Dalam melakukan keputusan pembelian ulang, ada banyak 
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faktor yang dapat mempengaruhi konsumen. Namun dalam penelitian ini ada dua 

faktor yang akan di analisis tentang pengaruhnya terhadap keputusan pembelian 

ulang, yaitu store atmosphere dan harga.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fredy Sugiman dan Rika 

Mandasari (2016) yang berjudul “Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Keputusan 

Pembelian ulang Pada Sanctuary di Surabaya”, terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara pengaruh store atmosphere terhadap keputusan pembelian. 

Penataan suasana dalam dan luar kedai kopi dengan baik tidak dapat 

dilupakan untuk menciptakan nilai positif dalam benak konsumen. Pengkondisian 

lingkungan kedai kopi yang memadai, disatu sisi juga akan memberikan peluang 

yang positif terhadap peningkatan daya saing diantara sekian banyak kedai kopi 

sejenis yang berusaha mendapatkan konsumen sebanyak mungkin meskipun pasar 

bisnis dalam bidang makanan dan minuman dirasa semakin sempit karena 

banyaknya pesaing yang bergerak dibidang yang sama. 

Faktor berikutnya yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

adalah harga. Suatu hal yang lazim bahwa seorang konsumen menginginkan produk 

yang berkualitas dengan harga terjangkau, dan inilah mengapa faktor harga menjadi 

penting. Pada hakekatnya harga ditentukan oleh biaya produk, namun dalam 

penetapan harga perusahaan juga mempertimbangkan nilai, manfaat, kualitas 

produk, dan juga harga yang kompetitif yang mampu bersaing. Diperoleh melalui 

hasil penelitian “Analisa Marketing Mix-7P terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Klinik Kecantikan Teta di Surabaya” oleh Hendri Sukotjo dan Sumanto Radix A. 

(2010), menurut Monroe (2005) harga merupakan pengorbanan ekonomis yang 

dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Selain itu harga salah 
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satu faktor penting konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan 

transaksi atau tidak. Dan menurut Schiffman and Kanuk (dalam Hendri Sukotjo dan 

Sumanto Radix A., 2010) harga dikatakan mahal, murah atau biasa-biasa saja dari 

setiap individu tidak akan sama, karena hal itu tergantung dari persepsi individu 

yang dilatar belakangi oleh lingkungan kehidupan dan kondisi individu. 

Menurut Alma (2011;169), harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya 

(termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa sehingga menimbulkan 

kepuasan konsumen. Harga merupakan jumlah uang yang ditukarkan atau 

dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk (Kotler dan Amstrong, 

2008:63). Kepekaan harga bagi konsumen sangat menentukan target pasar yang 

dituju. Bei (2007) dalam Wijayanti (2008) mengartikan harga sebagai sesuatu yang 

harus diberikan atau dikorbankan dalam memperoleh sejenis produk atau jasa. 

Monroe dan Krishnan (1985) dalam Zeithaml (2003) menyatakan bahwa harga 

adalah pengorbanan pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa yang 

diinginkan. Sedangkan indikator pengukuran harga menurut Wijayanti (2008) 

adalah perkiraan harga, kesesuaian pengorbanan, dan kewajaran harga. 

 Lalu menurut Penelitian yang dilakukan oleh Elis Setiawati (2013) yang 

berjudul “Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Televisi Samsung di 

Perumahan Villa Grand Tomang Tangerang” terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara harga dengan Keputusan Pembelian. 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa store atmosphere dan harga menjadi 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian di Marones Coffee. 

Dengan kata lain, apabila pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada 
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pelanggan sesuai dengan harapannya ditambah store atmosphere dan harga yang 

baik, maka berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  

Untuk memenangkan persaingan antar coffee shop yang semakin kompetitif 

Marones Coffee harus dapat meningkatkan konsumen yang datang, salah satu 

caranya dengan meningkatkan penerapan store atmosphere dan harga yang 

bersaing. 

Namun pada kenyataannya Marones Coffee dalam penerapan store 

atmosphere yaitu kesan keseluruhan yang disampaikan oleh tata letak fisik toko, 

dekorasi, dan lingkungan sekitarnya dirasakan konsumen masih kurang nyaman. 

Serta penetapan harga yang ditawarkan kepada sebagian konsumen terutama bagi  

konsumen mahasiswa masih tidak terjangkau. Hal ini dibuktikan juga 

dengan hasil pra survey yang dilakukan di Marones Coffee tentang store 

atmosphere dan harga yang dilakukan Oktober 2018.  

 

Tabel 1.4 

Hasil Pra Penelitian faktor kurang memuaskan terhadap konsumen marones coffee 

No Retail Mix Pernyataan SS ST RG TS STS 
Rata-

Rata 

Stat

us 

1 

Product 

 

 

 

Kualitas produk 

minuman di marones 

coffee 

Memenuhi kebutuhan 

konsumen 

19% 15% 16% - - 

4.0 

Baik 

Produk makanan di 

marones coffe sesuai 

dengan harapan 

18% 17% 15% - - 

4.06 

Baik 

2 Price 

Harga minuman di 

Marones Coffee 

terjangkau 

dibandingkan dengan 
harga cofeshop sejenis 

9% 14% 13% 14%  
3.36 Kur

ang 

Baik 

Harga produk yang 

ditetapkan sangat 

sesuai dengan kualitas 
produk 

10% 18% 7% 15%  3.46 
Kur

ang 

Baik 

3 Place 

Lokasi Maroness 

Coffee Bandung 

sangat strategis 

18% 17% 15% - - 

4.06 San

gat 

Baik 

Lokasi Marones 

Coffee sangat mudah 

dijangkau 

16% 14% 15% 5% - 

3.82 

San

gat 

Baik 
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Lanjutan tabel 1.4 

Sumber: Pengolahan Data Penulis 2019 

 

 

Berdasarkan pada tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan 

dari segi harga produk pada maroness coffee tersebut,dari 50 responden dalam 

penelitian pendahulu ini terdapat nilai rata-rata 3.36 yang mengartikan Harga 

minuman di Marones Coffee terjangkau dibandingkan dengan harga cofeshop 

sejenis dan 8 orang menjawab ragu-ragu, 9 orang menjawab sangat setuju, 4 orang 

menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 

Hasil pra survey diatas menunjukan bahwa store atmosphere masih jauh 

kurang dari harapan konsumen. Konsumen berpendapat bahwa store layout 

Marones Coffee terlihat seperti kumuh dan kurang menarik, lalu pada pemajangan 

Billboard Marones Coffee tidak terlihat dari jarak pandang yang cukup jauh karena 

dinilai terlalu kecil. Konsumen juga berpendapat bahwa kapasitas parkir dan 

No Retail Mix Pernyataan SS ST RG TS STS 
Rata-

Rata 

Stat

us 

4 promotion 

Saya mengetahui 

Marones Coffee 

melalui media sosial 

dan jejaring internet 

21% 17% 12% - - 

4.18 

Baik 

Ulasan yang di 

perlihatkan di medsos 
baik & menarik 

       

  27% 15% 8% - - 

4.38 San

gat 

Baik 

5 

Process 

Cara pemasanan 

mudah dan cepat 
17% 16% 10% 7% - 

3.86 
Baik 

 
Pemesanan sesuai 

dengan harapan 
18%  17% 10% 5% - 

3.96 
baik 

6 People 

Pelayan marones 

coffee baik ,rapih dan 

cepat tanggap 

11% 19% 20% - - 

2.82 

Baik 

Barista dan koki 

membuatkan orederan 

seseuai harapan 

 

12% 17% 11% 10% - 

4.02 

Baik 

7 

 

 
Physical 

Evidence 

Desain store marones 

coffee baik & 
memberikan 

kenyamanan 

- 16% 10% 10% 14% 2.56 Ren
dah 

  
Fasilitas yang tersedia 

sesuai dengan harapan 
- 8% 17% 13% 12% 

2.42 Ren

dah 
 



19 
 

 
 

keamanan parkir kurang luas dan aman. Selain store atmosphere yang dinilai 

kurang memuaskan, faktor harga jadi faktor kedua tertinggi yaitu yang menunjukan 

bahwa mengartikan menurut konsumen masih perlu diperbaiki agar mampu 

menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian.   

Berdasarkan uraian yang telah penulis sebutkan, maka penulis merasa 

tertarik untuk mengetahui lebih rinci mengenai pengaruh susasana kedai kopi 

terhadap keputusan pembelian ulang. Penulis memilih Marones Coffee sebagai 

tempat penelitian, karena Marones Coffee difungsikan sebagai coffee shop atau 

kedai kopi yang menjual aneka jenis kopi dan makanan dengan varian yang 

beraneka ragam, dengan konsep menciptakan suasana alam yang nyaman dengan 

melakukan desain internal maupun eksternal coffeeshop sehingga memberikan 

daya tarik pada konsumen dengan tambahan harga yang terjangkau . Maka peneliti 

tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: “PENGARUH STORE 

ATMOSPHERE DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

ULANG PADA MARONES COFFEE BANDUNG”. 

 

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Untuk menentukan keberhasilan suatu usulan penelitian dimulai dari 

bagaimana rumusan masalah yang dibuat, karena identifikasi dan rumusan masalah 

merupakan langkah awal peneliti dalam melakukan penelitian. Melalui fenomena- 

fenomena masalah yang terjadi penulis melakukan identifikasi dan dirumuskanlah 

masalah  tersebut oleh penulis. 

 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah dengan meningkatnya permintaan atas kopi di indonesia 
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seharusnya penjualan di coffee shop salah satunya Marones Coffee juga mengalami 

peningkatan, namun pada kenyataannya di beberapa bulan terakhir Marones Coffee 

mengalami penurunan penjualan. Maka timbul masalah yang harus dipecahkan 

terkait keputusan pembelian ulang yang terindikasi pada pra survey sebelumnya 

oleh pengaruh Store Atmosphere dan Harga yang diterapkan oleh Marones Coffee. 

1. Tinginya tingkat persaingan coffee shop khusus nya di kota Bandung 

2. Dekorasi tempat yang terlihat tidak nyaman dan kurang menarik  

3. Fasilitas yang tersedia tergolong rendah 

4. Lokasi Marones coffee yang tergolong jauh dari kota 

5. Area parkir masih sempit 

6. Media petunjuk arah untuk ke lokasi Marones coffee masih sedikit  

7. Menurun nya penjualan di Marones coffee,yang di iringi menurunya 

pengunjung yang dating ke marones coffee 

8. Harga yang di tawarkan masih relative mahal untuk kalangan mahasiswa 

9. Keputusan pembelian ulang pelanggan marones coffee yang kurang  

 

1.2.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, penulis mencoba 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan pelanggan tentang Store Atmosphere di Marones Coffee?  

2. Bagaimana tanggapan pelanggan tentang Harga produk yang ada di Marones 

Coffee terhadap keputusan pembelian ulang? 

3. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai Keputusan Pembelian Ulang 

produk di Marones Coffee? 

4. Seberapa banyak pengaruh Store Atmosphere dan Harga terhadap Keputusan 

Pembelian Ulang  di Marones Coffee baik secara parsial maupun simultan? 
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1.3.      Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

yang diperlukan untuk diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan, sehingga dapat 

memperoleh kesimpulan terhadap masalah yang diteliti dalam hal ini untuk 

mengetahui hasil pengaruh store atmosphere dan harga terhadap keputusan 

pembelian pada Marones Coffee. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan pelanggan tentang Store 

Atmosphere di Marones Coffee. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan pelanggan tentang Harga di 

Marones Coffee. 

3. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan pelanggan tentang Keputusan 

Pembelian Ulang  di Marones Coffee. 

4. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Store Atmosphere dan Harga 

terhadap Keputusan Pembelian Ulang di Marones Coffee. 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

 Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik bagi penelitian sendiri, tetapi tulisan ini juga dapat berguna bagi 

mereka yang membacanya secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai 

pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. 

1.4.1. Kegunaan Teoritis 

      a.   Bagi Penulis 

 Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai variable brand 

atmosphere, harga dan keputusan pembelian ulang baik secara teori maupun 

kasus pada konsumen dan perusahaan. 
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b. Bagi Perusahaan  

 Bahan masukan pentingnya mengetahui store atmosphere dan variable 

Harga Marones Coffee serta sejauh mana kedua hal tersebut mempengaruhi 

keputusan pembelian ulang, guna menunjang pencapain tujuan perusahaan 

secara efektif dan efisien. 

      c. Bagi Penelitian Lebih Lanjut 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan tolak 

ukur bagi penelitian selanjutnya. 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis pada bidang manajemen pemasaran khususnya mengenai store atmosphere, 

harga dan keputusan pembelian ulang. 


