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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1. LATAR BELAKANG 

Seiring berkembangnya teknologi, tentunya tren gaya hidup semakin 

berkembang. Tidak sedikit orang pada jaman yang semakin maju ini dituntut 

dengan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, hal ini terkadang 

membuat seseorang merasa jenuh dan membutuhkan sedikit refreshing disela-

sela pekerjaan, sebagian orang memilih untuk beristirahat dirumah, jalan-jalan 

dipusat perbelanjaan, ataupun memilih untuk menghabiskan waktu luang 

dengan sekedar bertemu teman di café, hal tersebut menjadi salah satu 

penyebab munculnya café-café yang banyak kita jumpai saat ini. Pada jaman 

sekarang cafe juga banyak digunakan untuk sarana menyelesaikan pekerjaanya, 

sering kita jumpai mahasiswa yang mengerjakan tugasnya didalam cafe, selain 

itu pekerja kantoran yang menemui clientnya untuk membahas bisnis didalam 

cafe, karena cafe merupakan salah satu tempat yang santai untuk berdiskusi. 

Perkembangan tren gaya hidup ini mendorong perubahan perilaku 

konsumen dalam memilih tempat untuk menghabiskan waktu atau nongkrong 

bersama teman, keluarga sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap pola dalam 

persaingan bisnis, dan membuat para pemilik usaha seperti usaha cafe harus 

terus melakukan banyak inovasi pada café dan produk yang ditawarkan serta 

memiliki strategi dalam memasarkan produknya. Salah satu strategi yang bisa 

digunakan adalah strategi diferensiasi. 
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Assauri (2013) menyatakan bahwa diferensiasi adalah usaha yang 

dilakukan suatu perusahaan untuk dapat memberikan nilai tambah pada 

tampilan yang berbeda dimata dan benak konsumen. Upaya tersebut dapat 

dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan strategi bisnis yang sangat 

menentukan dalam pemasaran. Strategi ini merupakan salah satu cara untuk 

bersaing dalam dunia bisnis dengan strategi ini pemilik usaha dapat 

memunculkan atau membuat suatu ciri khas tersendiri dari produknya sehingga 

produk atau usahanya dapat diingat atau menarik konsumen dan menjadi salah 

satu pembeda yang memiliki nilai tambah bagi produknya. dari pesaing bisnis 

yang sama. Strategi diferensiasi itu sendiri dapat dilakukan melalui beberapa 

cara diantaranya diferensiasi produk yaitu membedakan produk sesuai 

keistimewan dari produk itu sendiri, diferensiasi pelayanan yaitu membedakan  

bentuk pelayanan dari tata cara proses pelayanan, diferensiasi personil yaitu 

membedakan personil berdasarkan skill, dan komunikasi yang baik diferensiasi 

saluran, membedakan bentuk saluran distribusi, diferensiasi citra, membedakan 

identitas perusahaan sesuai citra perusahaan dan membedakan ciri khas 

perusahaan. 

Diferensiasi ini dilakukan oleh salah  satu  cafe di Semarang  yaitu  Miss 

Pink Kitty cafe yang dibuka untuk pertama kalinya pada tanggal 23 juli 2016 

yang beralamat pada jalan Admodirono II, No. 5, Wonodri, Semarang Selatan, 

Kota Semarang, Jawa Tengah. Manajemen cafe melakukan diferensiasi ini agar 

bisnis cafe yang dijalani memiliki ciri khas yang berbeda dari para pesainganya. 

Pemilihan nama cafe pun ada artinya tersendiri Miss yaitu dimaksudkan untuk 
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wanita maupun kaum hawa, Kitty yang diambil dari tokoh Hello kitty dan Pink 

karena warna utama yang diberikan/ditunjukan cafe adalah pink yang bisa 

dikatakan sangat feminim. Cafe ini mengangkat salah satu tokoh dari Disney 

ialah Hello Kitty. 

Awalnya pemilik cafe ini sangat suka dan merupakan pengkoleksi pernak 

pernik tokoh fiktif tersebut, hingga sang pemilik melihat peluang bisnis cafe 

dan memiliki ide dengan membuat cafe dengan konsep Hello Kitty dan cafe 

yang bernuansa serba pink. Pemilik cafe lebih memilih untuk membuka cafe 

karena cafe seperti ini belum ada di Semarang sebelumnya dibandingkan 

dengan membuka perlengkapan aksesoris/pernak pernik hello kitty. 

Produk makanan yang dijual hingga peralatan-peralatan makan yang 

disajikan bernuansa Hello kitty karena pemilik cafe ingin memberikan keunikan 

tersendiri dari produk yang dijual. Berbeda dengan cafe kebanyakan di 

Semarang yang hampir sama dalam pemilihan tema cafe yaitu lebih mengusung 

nuansa/tema western mulai dari produk yang dijual hingga suasana fisik yang 

diberikan. Di Semarang sendiri memiliki banyak cafe dengan mengusung tema 

western, seperti The Tavern, GoodFellas, AtoZ, Carnivour, Marry Anne dan 

banyak lagi. Sehingga tidak sedikit konsumen yang tertarik dan penasaran 

dengan  Miss pink kitty cafe ini, khususnya bagi kaum hawa yang suka dengan 

tokoh Hello kitty ini, mereka seakan bernostalgia dengan tokoh Hello kitty 

tetapi kaum adam pun ada yang dengan sengaja datang ke cafe ini karena 

keunikan dari produknya. 
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Tema yang disampaikan oleh pemilik cafe ini dan juga pemberian booth 

photo dengan latar belakang hello kitty juga merupakan daya tarik sendiri dari 

cafe ini. Hal ini merupakan salah satu strategi diferensiasi yang digunakan 

pemilik Miss pink kitty cafe, karena  tema cafe dan produk yang dijual memiliki 

pembeda dengan pesaing bisnis yang sama berupa cafe. 

Hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti selama 2 minggu pada cafe 

Miss Pink Kitty. Manajemen Cafe Miss Pink Kitty, mengatakan bahwa dari 

awal pembukaan cafe, cafe ini menunjukan peningkatan lebih dari 50% 

konsumen yang berkunjung dan melakukan pembelian pada cafe ini, dan pada 

weekend/weekday  akan lebih banyak lagi pengunjung yang datang terhitung 

dari perbulan Mei ada sekitar 200 nota pembelian pada cafe Miss pink kitty. Hal 

ini dikarenakan semakin banyaknya koleksi hello kitty yang diberikan oleh cafe 

ini. 

 

Gambar 1.1 produk makanan cafe (Hasil prasurvey, 2017) 
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Gambar 1.2 layout pada cafe (Hasil prasurvey, 2017) 

 

Gambar 1.3 bagian depan cafe (Hasil prasurvey, 2017) 

Dari diferensiasi yang dilakukan oleh pemilik cafe peneliti tertarik untuk 

meneliti tujuan diferensiasi yang dilakukan oleh manajemen cafe mengenai 

diferensiasi produk, dan diferensiasi citra yang dilakukan, sehingga penelitian ini 

dibuat untuk mengetahui apakah tujuan diferensiasi yang disampaikan 
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manajemen cafe bisa ditangkap oleh persepsi dari sudut konsumen cafe Miss 

Pink Kitty dari segi diferensiasi produk(keistimewaan, kualitas dan gaya) dan 

diferensiasi citra yang dilakukan oleh manajemen cafe. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Apa saja diferensiasi yang dimiliki oleh cafe Miss pink kitty dibanding 

dengan cafe lain? 

2. Apakah tujuan diferensiasi yang dilakukan manajemen cafe Miss Pink 

Kitty mengenai diferensiasi produk dan strategi diferensiasi citra? 

3. Bagaimana persepsi konsumen terhadap diferensiasi produk 

(keistimewaan, kualitas dan gaya) dan diferensiasi citra (lamvbang, 

suasana fisik) cafe Miss Pink Kitty? 

4. Bagaimanakah perbandingan pihak manajemen cafe dan konsumen cafe 

Miss pink kitty? 

 

1.3 TU`JUAN 

1. Untuk mengetahui diferensiasi apa saja yang dimiliki cafe Miss pink 

kitty dibandingkan cafe lain. 

2. Untuk mengetahui tujuan strategi diferensiasi produk dan strategi 

diferensiasi citra dari manajemen cafe. 

3. Untuk mengetahui persepsi diferensiasi produk dan diferensiasi citra 

yang disampaikan menejemen cafe bisa diterima atau tidak oleh 

konsumen cafe Miss pink kitty. 
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4. Untuk membandingkan persepsi antar pihak manajemen cafe Miss pink 

kitty dan konsumen dari cafe Miss pink kitty 

1.4 MANFAAT 

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat membantu dan 

bermanfaat bagi pembaca. Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Menerapkan ilmu pemasaran yang sudah dipelajari. 

2. Sebagai sumber referensi bagi para calaon enterpreneur atau owner cafe 

untuk dapat menciptakan keunikan dalam cafenya/ tempat usaha 

tersebut. 

3. Untuk sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




