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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Letak Kota Semarang dan Cafe Miss Pink Kitty 

Kota Semarang merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Tengah, yang 

terletak dipesisir utara dengan letak astronomis 6050’- 7010’ LS dan 109035’ – 

110050’ BT, dengan memiliki luas wilayah 373,70 Km2 . Wilayah semarang 

dibagi menjadi 16 kecamatan yaitu, Banyumanik, Candisari, Gajahmungkur, 

Gayamsari, Genuk, Gunung Pati, Mijen, Ngaliyan, Pedurungan, Semarang 

barat, Semarang selatan, Semarang timur, Semarang utara, Tembalang, Tugu. 

Lokasi objek penelitian ini sendiri ada dalam wilayah kecamatan Semarang 

selatan yang beralamat di jalan Admodirono II, No. 5. 

4.1.2 Gambaran Umum Miss Pink Kitty 

Miss Pink Kitty adalah sebuah cafe yang pertama kalinya dibuka pada 

tanggal 23 Juli 2016, yang mengusung konsep dengan tema Hello Kitty 

disetiap detail pernak perniknya. Konsep yang diusung ini dimulai dari sang 

owner yang merupakan wanita dengan kecintaannya terhadap karakter Hello 

Kitty dan segala macam yang berhubungan dengan warna pink, karena 

menurutnya pink merupakan warna yang elegant dan cantik untuk wanita. 

4.1.3 Profil Difernsiasi pada Cafe Miss Pink Kitty 

Cafe Miss Pink Kitty merupakan pelaku bisnis yang menggunakan 

strategi diferensiasi untuk memenangkan pasar. Cafe Miss Pink Kitty 

memnggunakan diferensiasi ini pada produk dan citranya. Produknya yang 
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hampir semuanya memakai bentuk Hello Kitty dan citranya dalam pemilihan 

warna dan pernak pernik yang serba pink dan penggunaan karakter Hello Kitty 

ini berbeda dengan cafe-cafe pada umumnya di kota Semarang ini sendiri. 

 

4.2 Deskripsi  Proses Pengumpulan Data 

Wawancara pada menejemen cafe Miss Pink Kitty dilakukan pada tanggal 

17 Januari 2018 di Cafe Miss Pink Kitty. Pada hari pertama pengumpulan data  

peneliti mewawancarai 1 orang dari pihak manajemen Cafe Miss Pink Kitty. 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi obyek penelitian 

yaitu Cafe Miss Pink Kitty, kemudian mewawancarai pihak manajemen, lalu 

mencari responden konsumen Cafe Miss Pink Kitty. Proses wawancara 

terhadap konsumen yaitu dengan cara mendatangi calon responden lalu 

berkenalan dan menanyakan kesdiaanya untuk diwawancara, peneliti juga 

mencari calon responden melalui followers di instagram resmi Cafe Miss Pink 

Kitty lalu menayakan kesediaannya untuk diwawancara dan menentukan lokasi 

untuk proses wawancara agar bisa dilakukan. Jika calon responden sudah 

bersedia untuk diwawancarai maka proses wawancara dapat dilakukan sesuai 

panduan wawancara yang sudah disusun oleh peneliti. Proses wawancara 

direkam menggunakan telepon genggam milik peneliti untuk merekam 

pembicaraan antar peniliti dengan responden. Setelah sesi wawancara telah 

usai peneliti mengucapkan terimakasih atas kesediaan waktu responden untuk 

diwawancarai. Pengumpulan data pertama kali dilakukan peneliti guna 

mewawancarai pihak manejemen cafe di Cafe Miss Pink Kitty, pada tanggal 17 

Januari 2018. 
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4.3 Analisis Data 

4.3.1 Pengumpulan data melalui wawancara  

 Data disusun kedalam tabel agarmempermudah proses analisis. Data dalam tabel 

merupakan hasil asli wawancara dengan  responden  tanpa melakukan pengubahan 

bahasa.  Data profil responden konsumen Cafe Miss Pink Kitty yang didapat 

diurutkan menurut tanggal wawancara. 

Tabel 4.1 

Profil Responden 

No. Kode Usia Nama  Lokasi wawancara Tanggal wawancara 

1. R1 23 thn Ajeng Bayleaf  27 januari 2018 

2. R2 24 thn Reyda Bayleaf 27 januari 2018 

3. R3 19 thn Elya Mie ayam Kyu-Kyu 3 februari 2018 

4. R4 20 thn Ananda Gereja Plamongan Indah 3 maret 2018 

5. R5 21 thn Beauty Angkringan Glory 12 maret 2018 

6. R6 20 thn Grasela Rumah responden 12 maret 2018 

7. R7 21 thn Irene Rumah responden 13 maret 2018 

8. R8 23 thn Nanda Kucingan 33 16 maret 2018 

9. R9 23 thn Asni Cafe Miss Pink Kitty 17 maret 2018 

10. R10 23 thn Gista Cafe Miss Pink Kitty 17 maret 2018 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 

Responden dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria, data 

diperoleh dari sumber yang berbeda-beda yaitu dari usia dan jenis kelamin 

laki-laki dan perempuan dengan usia rentang usia yang dominan 20-23 

tahun yaitu sebanyak 8 responden dan sisanya R2 24 tahun dan R3 19 tahun. 

Pada tanggal 27 Januari 2018 peneliti mewawancarai 2 responden 

dari konsumen Cafe Miss Pink Kitty di Bayleaf Restaurant sesuai janji yang 
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sudah ditetapkan oleh responden dan 2 responden tersebut memenuhi 

kriteria sehingga dapat memenuhi data yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Pada tanggal 03 Februari 2018 sudah menetapkan janji untuk 

mewawancarai 1  responden dari pihak konsumen Cafe Miss Pink Kitty di 

warung makan  mie ayam Kyu-Kyu responden memenuhi kriteria sehingga 

dapat menjawab sesi wawancara dengan baik dan peneliti mendapatkan data 

yang dibutuhkan, lalu pada tanggal 3 Maret 2018 peneliti menemui 1 

responden di gereja Plamongan Indah dan responden dipilih karena 

memenuhi kriteria sehingga dapat menjawab pertanyaan-petanyaan yang di 

ajukan oleh peneliti, dan peneliti mendapatkan hasil data yang memenuhi 

kebutuhan penelitian. Pada tanggal 12 Maret 2018 peneliti menemui 2 

responden yang sudah melakukan perjanjian 1 responden diwawancarai di 

angkringan glory dan 1 responden diwawancarai dirumah responden, kedua 

responden dapat menjawab pertanyaan peneliti dan keduanya memenuhi 

kriteria sehinggan peneliti mendapatkan 2 data yang memenuhi kebutuhan 

penelitian. Pada tanggal 13 maret peneliti menemui 1 responden dirumah 

responden, peneliti memilih responden karena sudah sesuai dengan kriteria 

dan peneliti mendapatkan 1 data. Pada tanggal 16 Maret 2018 resonden 

menemui 1 responden di kucingan 33 sesuai janji yang sudah ditetapkan, 

responden ini dipilih karena memenuhi kriteria sehingga responden mampu 

menjawab pertanyaan dan peneliti mendapatkan hasil wawancara yang 

sesuai dengan kebutuhan. Pada tanggal 17 Maret 2018 peneliti melakukan 

penelitian di Cafe Miss Pink Kitty dan menjumpai 2 responden yang 
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memenuhi kriteria penelitian, dan kedua responden dapat memenuhi 

kebutuhan data penelitian. 

Kendala yang ditemui peneliti adalah menetapkan hari, jam yang 

sesuai dengan keluangan waktu responden, karena rata-rata responden 

masih kuliah dan bekerja jadi untuk mewawancarai harus melakukan janji 

sebelum bertemu. 

4.3.2 Data Observasi 

v   

4.4 Pembahasaan 

4.4.1 Diferensiasi Produk menurut persepsi manajemen Cafe Miss Pink Kitty 

Pada bagian ini membahas tentang diferensiasi produk mulai dari 

bentuk, gaya tampilan, dan kualitas produk menurut persepsi manajemen 

cafe Miss Pink Kitty 

P1. Diferensiasi produk menurut bentuk 

P1 ini bertujuan untuk mengetahui persepsi tentang diferensiasi bentuk 

produk yang diberikan oleh pihak manajamen Cafe Miss Pink Kitty. 

P : “eee, pak eeee sejarah singkat dari perusahaan ini bagaimana ya pak? 

Terus kapan cafe Miss Pink Kitty itu sendiri berdiri?” 

O : “ehmmm, kalo berdiri itu sendiri mungkin 2 tahun yang lalu tepatnya 

2016 lahh” 
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P : “ohhh, ehmm bulannya?” 

O : “bulannya, bulan april ee mei” 

P : “ooh, terus awal mulai, memulai bisnis ini dimana pak?” 

O : “Di Semarang”  

P : “Di Semarang ya, hanya di semarang?” 

O : “yaa, hanya di Semarang” 

P : “terus kenapa kok lebih milih konsep seperti ini dari pada seperti cafe 

pada umumnya yang lain, eee kaya Semarang kan lebih ke(mengarah)cafe 

beer atau steak?” 

O : “yang pastiii biar berbeda dengan yang lain ya kann, secara market.. 

market kitakan adalah keluarga, cewe plus anak” 

P : “pasti itu ya pak yang tujuan awalnya ya pak?” 

O : “yaaa itulah market yang kita tuju(heeeeeeemmm batuk)” 

P : “terus kalau buat diferensiasi atau pembeda dari produk yang diciptakan 

ni pak, eeeee bentuk pembeda produk dari Miss Pink Kity dibanding yang 

lain apa sih pak? Maksudnya bentuk makananya atau...” 

O : “kalo bentuknya yang beda dalah plating annya kita  serba hello kitty” 

P : “serba hello kitty ya..” 

O : “ya sebagian besar” 
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P : “entahhh nasinya giitu?” 

O : “yaaaa” 

P : “terus, eeeee tujuan dibedakannya bentuk itu sama cafe-cafe lain itu apa 

sih pak?” 

O : “yang pasti biar lebih menarik dibanding dengan cafe yang lainnya” 

P : “menarik yang seperti apa sih pak?” 

O : “ya menariknya kita kan konsepnya hello kitty jadi kita pake cetakan 

buat nasi, roti gitu bentuknya hello kitty karena target pasar kita cewe dan 

anak-anak ya jadi kesannya lebih nyewekin dan lucu” 

P2. Diferensiasi produk menurut kualitas 

P2 ini bertujuan untuk mengetahui persepsi tentang kualitas produk 

yang diberikan oleh pihak manajemen Cafe Miss Pink Kitty. 

P : “lalu, kualitas produk cafe ini ada yang membedakan dengan cafe yang 

lain?” 

O : “kalau untuk membedakan, yang pasti harga kita engga terlalu mahal, 

terjangkau juga, semua market masuk ee rasa juga engga malu-maluin 

(rasa enak) secara ingredients atau pun beberapa kategori makanan pun kita 

ada asian, western, pasta sama ajah sihh sebetulnya cuma secara harga kitaa 

sedikit lebih murah dari pada cafe lain. 
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P3. Diferensiasi produk menurut gaya tampilan 

P3 ini bertujuan untuk mengetahui persepsi tentang gaya tampilan 

yang diberikan oleh pihak manajemen Cafe Miss Pink Kitty. 

P : “ohhh sama ajah ya pak berarti.. lalu kalau dari gaya penampilan nih pak 

kalau tadikan bentuk hello kitty nih, kalau gaya itu secara keseluruhan misalnya 

kaya disini yang seperti menu nasi apa gitu.. secara keseluruhan itu dari bentuk 

lalu plating yang berbeda apa pak?” 

O : “eeeee ya ngga ada sih mas secara makanankan sebenarnya sama 

internasional sama saja kan dari garnish terus dari penampilannya sebetulnya 

sama saja” 

P : “kalau dibanding cafe lain dikota Semarang ini pak?” 

O : “ya kita susun platingnya yang lebih lucu dari pada cafe lain di Semarang 

yang rata-rata bentuk platingnya ya standart kaya umumnya rapi, kalau di kita 

eksperimen dikit kita sesuaiin sama konsep kita yang hello kitty, pinky lucu 

gitu” 

P : “ada maksud tertentu dari pembeda platingnya itu gak sih pak? Dengan cafe 

yang lainnya” 

O : “eeee pembedanya ya platingan kita ya hello kitty” 

P : “dari piringnya gitu ya pak.. ee harapan bapak konsumen nangkep kesan 

yang seperti apa sih pak dari pembeda ini?” 

O : “ya kita tuh pinginnya konsumen tuh gini ‘wahhh lucu ik beda ik tampilan 

makananya disini hello kitty gitu’ biar mereka gampang inget” 

4.4.2 Diferensiasi citra menurut persepsi manajemen Cafe Miss Pink Kitty 
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Pada bagian ini membahas tentang diferensiasi citra Cafe Miss Pink 

Kitty mulai dari diferensiasi citra bedasarkan lambang atau logo, dan suasana 

fisik yaitu pemakaian cat warna pink pada cafe dan juga penggunaan pernak 

pernik hello kitty. 

P1. Diferensiasi Citra Menurut Lambang Cafe Miss Pink Kitty 

Bertujuan untuk mengetahui persepsi citra melalui lambang atau logo yang 

di berikan oleh manajemen cafe Miss Pink Kitty. 

P  : “ohhhh gitu, lalu ada makna atau tujuan tertentu dengan lambang cafe Miss 

Pink Kitty itu sendiri, gambarnya kan seperti itu yang didepan seperti cewe 

gitu?” 

O : “karena yang punya cewe kebetulan juga owner juga cewe dan sangat suka 

hello kitty ya biar kesannya cafe yang feminim, nyewekin gitu ya mas, juga 

mewakili dari konsep kita.” 

P2. Diferensiasi Citra menurut Suasana Fisik Cafe Miss Pink Kitty 

Bertujuan untuk mengetahui persepsi citra melalui suasana fisik mulai dari 

warna. 

P : “terus kalau buat suasana fisik kaya ini warnanya pink gini, perabotan juga 

hello kitty ya?” 

O : “iyaa, sebagian banyak sih hello kitty eee sama pernak pernik” 

P : “berarti tujuan tertentunya apa pak?” 

O : “ kalo tujuan tertentu ...ya kalau warna pink itu sendiri ya.. kita anak muda, 

cewe khusunya anak kecil dan keluarga jadi kita lebih tampil elegant cantik 

versi cewe yaaaa terkesan feminim dan nyaman buat cewe, kalau dari hello 

kitty ya sesuai dengan konsep kita hello kitty yang lucu”. 
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4.4.3 Diferensiasi Produk menurut Persepsi  Konsumen Cafe Miss Pink 

Kitty 

Pada bagian ini membahas tentang diferensiasi produk mulai dari 

bentuk, gaya tampilan, dan kualitas produk menurut persepsi konsumen. 

P1. Persepsi konsumen cafe Miss Pink Kitty mengenai bentuk produk 

yang menggunakan cetakan hello kitty 

Bertujuan mengetahui sejauh mana persepsi konsumen Cafe Miss 

Pink Kitty mengenai bentuk dari produk cafe Miss Pink Kitty yang 

menggunakan cetakan hello kitty. 

Tabel 4.3 Persepsi mengenai bentuk produk yang memakai cetakan hello kitty 

Responden Jawaban Inti Jawaban 

R1 R : “ee saya sih nangkepnya itu 

lucu banget dan instagramable 

banget buat difoto, menarik sih 

kak menarik banget” 

Bentuknya  lucu 

banget, menarik 

R2 R : “kesannya dia itu seperti 

memberikan kesan bahwa dia tuh 

beda dari yang lain lucu,  ya jadi 

orang tertarik ajah buat kesana” 

Bentuknya berbeda, 

lucu,menarik 

R3 

 

 

 

R: “Yaa kesannya sih bentuknya 

lucu, menarik, imut gitu, cewek 

banget.” 

P: “Eee.. menariknya itu yang 

kayak apasih Mba?” 

R: “Ya menariknya tu, unik gitu.. 

jadikan kalo cafe cafe lain kan 

bentuknya, misalnya nasinya kalo 

Bentuknya lucu, 

menarik, imut, cewe 

banget 
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Responden Jawaban Inti Jawaban 

disini bentuk hello kitty, kalo di 

cafe lain kan bentuknya cuman 

lingkaran bunder doang gitu, nah 

kalo disini jadi kayak beda aja gitu 

sama yang lain, gitu.” 

 

 

R4 R : “ya pendapat saya konsisten ya 

karena banyak cafe tuh yang 

temanya astronaut tapi dalemnya 

biasa ajah, ada yang oldtown tapi 

dalemnya modern lebih konsisten 

sih menurut saya” 

Konsisten 

R5 R : “ya menurutku itu ya variasi 

baru, ya di cafe itu, jadi kalau 

makanan tersebut dibuat giyu jadi 

menarik pelanggan untuk makan.” 

R : “ya menariknya bentuknya lucu 

aja diliat lucu dilihatnya enak” 

Bentuk nya menarik, 

lucu dilihatnya enak. 

R6 R : “menurut saya lucu dia lucu 

banget itukan bagus tuh buat 

dimasukin diinstagram” 

Bentuknya lucu, bagus 

untuk dimasukan 

instagram 

R7 R: “ee.. kalo itu menurutku sih 

unik ya, karena haya ada satu-

satunya café yang di Semarang 

yang semua tu berkonsep tentang 

hello kitty, dan hello kitty sendiri tu 

kan boneka jadi tu kayak masuk, 

pertama masuk pintunya udah ada 

hello kittynya, temboknya hello 

kitty, trus nanti apa, waktu kita 

Bentuknya lucu Warna 

pink dan hello kitty 

uniik. 
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Responden Jawaban Inti Jawaban 

makan dapat piringnya bergambar 

hello kitty dan semua tu serba 

warna pink dan hello kitty unik sih 

nek menurutku lucu” 

R8 R : “ya menurut saya ya itu inovatif 

terus bentuknya juga unik ya 

menariklah” 

Inofatif, unik, menarik 

R9 R : “ya bagus sih mas, kesannya 

kaya unik gitu disini juga belum 

ada yang konsisten sih, maksudnya 

dari temanya, dekornya, gitu-gitu, 

sama menu makanannya” 

Bentuknya bagus, unik, 

konsiste 

R10 R : “kalau menurut saya sih mereka 

berani untuk unik karena beda 

dari yang lain dilihat dari yang 

piring, dari cetakan-cetakan emang 

benar-benar apa namanya?.. 

mengikuti karakter dia yang asli 

dekor dan lain-lain.” 

Unik, bentuknya 

berbeda dari yang lain 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Manajemen cafe Miss Pink Kitty memiliki persepsi tersendiri dari 

bentuk  produk yang memakai cetakan hello kitty, yaitu lebih menarik 

dibandingkan cafe lainnya dan memberikan kesan nyewekin dan lucu. 

Dapat dilihat berbagai persepsi responden konsumen cafe terhadap 

bentuk produk cafe Miss Pink Kitty yang memakai cetakan hello kitty, 

mulai dari R1 menurut responden lucu banget dan menarik. R2 berbeda, 

lucu, menarik lalu R3 mengatakan bentuknya lucu, menarik, imut, cewe 
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banget. Pada R4 konsisten maksudnya konsisten dengan konsep, R5 

menarik lucu, enak dilihat dan R6 memberikan persepsi lucu, bagus untuk 

dimasukan instagram. R7 memberikan persepsi unik, R8 memberikan 

persepsi inovatif, unik, menarik. Pada R9 memiliki persepsi tentang bentuk 

produk makanan cafe Miss Pink Kitty adalah bagus, unik dan konsisten 

terhadap konsep, R10 mengatakan unik dan berbeda. 

Tabel 4.4 Perbandingan Persepsi diferensiasi Produk Mengenai bentuk 

Produk 

Persepsi Menejemen Persepsi konsumen 

-Diferensiasi produk mengenai 

bentuk produk yang memakai 

cetakan hello kitty dengan tujuan 

agar terlihat bentuknya lebih 

menarik dibanding dengan cafe lain, 

dan lebih terlihat lucu dan feminim 

- Betuk produk, konsumen 

memberikan persepsiyaitu terkesan 

lucu dengan bentuknya yang hello 

kitty dan feminim, dan menarik. 
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P2. Persepsi konsumen cafe Miss Pink Kitty mengenai kualitas produk 

Bertujuan untuk mengetahui persepsi konsumen cafe Miss Pink Kitty 

terhadap kualitas produk yang sudah diberikan oleh manajemen cafe Miss Pink 

Kitty. 

Tabel 4.5 Persepsi Mengenai Kualitas Produk 

Responden Jawaban Inti jawaban 

R1 R : “kalo masakan masalah rasa itu 

menurut saya ee masih perlu 

ditingkatkan  jadi masih kurang dan 

porsinya juga sangat sedikit kak” 

 

Perlu ditingkatkan 

kualitasnya, Masih 

kurangn (rasa 

kurang enak) 

R2 R : “kalau dari kualitas udah sesuai ya 

dari rasanya udah sesuai sih sama 

harganya jadi ya sesuai lah mas” 

R : “dari rasa dia standar ya sama 

cafe-cafe yang lain dari segi harga dia 

terjangkau juga sih” 

 

Rasa standart, harga 

terjangkau 

R3 R: “yaaa kalo dari kualitasnya, dari 

rasanya itu yaa udah enak, cuman 

nggak yang enak banget gitu, yaa enak 

tapi engga enak banget, enak tapi, 

engga terlalu enak gitu. Nah terus 

dari harganya sih yaa cenderung ke 

sedikit lebih mahal gitu ya dari pada, 

eee cafe lain gitu” 

 

Enak tapi ga terlalu 

enak, harganya 

cenderung sedikit 

lebih mahal 
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Responden Jawaban Inti jawaban 

R4 R : “perbedaan ga cukup jauh sih, 

sama cafe-cafe lain cuma tadi dari segi 

konsepnya dari plating, rasa ada 

menu-menu tersendiri dari mereka 

dengan menu yang mencolok” 

 

Perbedaan tidak 

cukup jauh (rasa 

biasa saja) 

R5 R : “kalau rasa sih enak harga juga 

terjangkau 

 

Rasa enak, harga 

terjangkau 

R6 R : “emm sudah-sudah kalo menurut 

saya karena harga yang ga terlalu 

mahal tapi untuk rasanya juga 

lumayan enak” 

 

Harga yang tak 

terlalu mahal, rasa 

enak 

R7 R: “ya kalau sesuai kebutuhan sih itu 

semua tergantung kitanya ya eee.. 

kalau aku pribadi sih ya sesuai, cuma 

karena kalau aku pribadi ga begitu 

suka sama bernuansa perempuan 

kayak hello kitty gitu ga begitu suka, 

jadi tapi saya hargai juga kerena eee 

menurut saya kreatif juga sih ya unik 

juga kerena saya cewek juga jadi 

bagus kalo hello kitty kayak gitu” 

R: “eee kalo soal rasa, kalau menurut 

saya sih eee biasa ya, maksudnya ada 

menu-menu tertentu yang menurut 

saya enak da nada yang menurut 

saya biasa aja” 

Rasa  biasa, harga 

terjangkau 
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Responden Jawaban Inti jawaban 

R: “kalau harganya yang saya pikir 

yang pertama saya pikir tuh mahal, 

tapi saat saya masuk ya relatif sih mba 

sama anak-anak mahasiswa gitu 

pelajar kayak gitu masih bisa 

dijangkau jadi ga terlalu mahal” 

 

R8 R : “ya lumayan sudah sesuai sih 

soalnya ee rasanya sudah lumayan 

untuk sekelas... ee disitu kan ada 

menunya nasi kuning ya untuk sekelas 

itu udah lumayan lah” 

R : “eee kalo harga standara aja sih” 

 

Rasa lumayan, harga 

standar 

R9 R : “kalo buat saya udah cukup sih 

mas, rasanya  juga enak suasananya 

juga dapet cocok buat cewe-cewe 

nongkrong” 

R : “ya cocok sama makanan yang 

disajikan ga terlalu mahal tapi ga 

terlalu murah juga, ya standart” 

Rasa dan suasana 

enak, harga standart 

R10 R : “kalau menurut saya dari 

kualitasnya memang, ee.. terlihat niat 

ya dibanding kompetitor lain, cuma 

kalau dari rasa dan harga menurut 

saya standar ya” 

R : “  Saya nggak begitu mahal nggak 

begitu murah ee.. cuma ya sesuai lah 

dengan penampilan tempatnya” 

Rasa dan harga 

standart, sesuai 

dengan penampilan 

tempat 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Dari hasil wawancara dengan manajemen cafe Miss Pink Kitty 

peneliti mendapatkan persepsi mengenai kualitas produk yaitu harga tidak 

terlalu mahal, terjangkau juga, rasa juga tidak malu-maluin atau enak. 

Data yang diperoleh dari tabel.. responden R1 mengatakan perlu 

peningkatan kualitas, dan rasa masih kurang R2 mengatakan rasa standart 

dan harga terjangkau. Pada R3 memberikan persepsi enak tapi ga terlalu 

enak, harganya cenderung sedikit lebih mahal R4 mengatakan perbedaan 

tidak jauh sama seperti cafe lai dimaksudkan rasa makanan biasa saja, R5 

mengatakan rasanya enak harganya terjangkau R6 juga memiliki persepsi 

yang sama dengan R5 yaiturasa enak harga terjangkau . Pada R7 memiliki 

kesamaan persepsi pada R2 yaitu R7 mengatakan rasa biasa dan harga 

terjangkau R8 mengatakan rasa lumayan harga standart. R9 rasa dan 

suasana enak dan harga standart R10 harga dan rasa standart(biasa saja) 

sesuai dengan tempat. 

Tabel 4.6 Perbandingan Persepsi Diferensiasi Produk Mengenai Kualitas yang 

diberikan 

Persepsi Menejemen Persepsi Konsumen 

-Diferensiasi produk mengenai 

kualitas produk yang diciptakan miss 

pink kitty bertujuan agar konsumen 

merasakan rasa makan atau 

minuman yang dijual dengan rasa 

yang enak meskipun dengan harga 

yang murah 

- Rasa tidak enak dan harga pun 

tergolong mahal 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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P.3 Persepsi  konsumen cafe Miss Pink Kitty mengenai gaya tampilan 

produk 

Bertujuan mengetahui sejauh mana persepsi konsumen Cafe Miss Pink 

Kitty mengenai gaya tampilan dari produk cafe Miss Pink Kitty.Persepsi 

mengenai gaya tampilan produk menurut manajemen cafe Miss Pink Kitty, 

yaitu ingin memberikan kesan lebih lucu pada gaya tampilan produknya 

dibanding cafe lain di Semarang lebih pinky lucu agar gampang diingat oleh 

konsumen.  

Beberapa responden pada tabel diatas memiliki banyak persepsi 

mengenai gaya tampilan produk cafe Miss Pink Kitty pada R1 mengatakan 

lucu, instagramable, menarik lalu R2 mengatakan berbeda dari yang lain, 

lucu, menarik. Kemudian R3 mengatakan Unik, cantik banget, bagus buat 

difoto-foto,  R4 memberikan persepsi feminim, pinky-pinky girly. Kemudian 

pada R5 mengatakan bagus, rapi, diliat enak pada R6 juga mengatakan 

menarik, dan menggugah selera sama dengan R7 yang mengatakan lebih 

mood untuk memakan, kreatif, dan unik lalu pada R8 memberikan persepsi 

cukup bagus, lucu, kreatif. R9 memberikan persepsi  tentang tampilan gaya 

produk yaitu lucu, dan cewe banget lalu pada R10 hanya mengatakan bagus. 

Bisa dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.7 Persepsi Mengenai Gaya Tampilan Produk 

Responden Jawaban Inti jawaban 

R1 R : “ee saya sih nangkepnya itu lucu 

banget dan instagramable banget 

buat difoto, menarik sih kak 

menarik banget” 

Lucu, instagramable, 

menarik 

 

 

 

R2 

 

 

 

 

 

 

 

R : “kesannya dia beda ya mas ya 

diliat kaya tadi kan dia udah pake 

cetakan hello kitty, dari plating udah 

beda dari yang lain mungkin itu 

yang membuat kesan tersendiri bagi 

pengunjungnya sehingga dia merasa 

‘ih cafe ini beda ya dari yang lain?’ 

R : “bedanya itu dia pake cetakan jadi 

makannya tuh berbentuk hello kitty 

gitu jadikan lucu?” 

R : “selain lucu menarik ya mas ya, 

bagus juga sih kan  cafe-cafe 

disemarang jarang tuh yang kaya gitu 

jadi tuh ada nilai plusnya ajah dari 

cafe tersebut” 

Berbeda dari yang 

lain, lucu, menarik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 R: “yaaa kesannya ya unik, cantik 

banget gitu, tapi jadi bikin kayak aku 

tu eman eman buat makannya 

soalnya ya karena bentuknya bagus 

gitu jadi kan sayang banget buat 

dimakan gitu.. ya cocoknya sih .. ee.. 

bagus buat di foto foto terus di 

posting di sosmed gitu kayak 

Unik, cantik banget, 

bagus buat difoto-foto 
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Responden Jawaban Inti jawaban 

instagram, atau segala macem kayak 

gitu.” 

 

R4 R : “nangkepnya feminim hello kitty 

pinky-pinky girly gitu lah” 

Feminim, pinky-pinky 

girly 

 

R5 R : “menurutku bagus sih rapi kalo 

diliat enak” 

Bagus, rapi, diliat 

enak 

 

 

R6 R : “menurut saya menarik bagus 

menggugah selera” 

Menarik, menggugah 

selera 

 

 

 

R7 R: “kalo yang aku dapet sih eeee.. 

selain unik juga kreatif yak karena 

kalau waktu itu pernah sempet pesen 

satu makanan,itu tu dicetaknya tu 

kayak wajahnya eee.. kayak boneka 

hello kitty gitu” 

R:  “jadi piringnya juga udah ada 

hello kittynya dan itu membuat apa 

ya.. kalau kita mau makan itu lebih 

ee.. lebih mood lagi gitu lho karena 

semua sudah berbentuk hello kitty” 

 

Unik, kreatif, lebih 

mood(untuk 

memakan) 

R8 R : “kalo menurut saya dari 

platingnya cukup bagus, terus dari 

segi bentuknya sudah hello kitty gitu 

Cukup bagus, lucu, 

kreatif 
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Responden Jawaban Inti jawaban 

ya kartun hello kitty lucu ya cukup 

kreatiflah ya itu mas hahaha” 

 

 

 

 

R9 R : “ya kaya lucu aja, hello kitty-

hello kitty gitu cewe banget” 

Lucu, cewe banget 

 

 

R10 R : “kalau pendapat saya sih bagus, 

tapi kalau ee.. apa namanya, kalau 

untuk saya pribadi sih ga 

mementingkan penampilan sih ya, 

penampilan sih penting tapi kalau 

rasa ga begitu enak ya sama saja.” 

Bagus 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Tabel 4.8 Perbandingan Persepsi diferensiasi Produk Mengenai Gaya 

Tampilan 

Persepsi menejemen Persepsi konsumen 

-Diferensiasi produk melalui gaya 

tampilan yang diciptakan oleh 

menejemen cafe bertujuan agar produk 

terlihat lebih lucupinky, daripada cafe 

lain, berbeda dan gampang diingat 

- Diferensiasi produk melalui gaya 

tampilan pada produk terlihat lebih lucu, 

pinky, dan berbeda dengan cafe lainnya. 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

4.4.4  Diferensiasi citra menurut persepsi  konsumen Cafe Miss Pink Kitty. 

Pada bagian ini membahas tentang diferensiasi citra yang dibentuk 

oleh cafe Miss Pink Kitty mulai dari lambang atau logo lalu suasana fisik 

dari pemberian cat warna pink dan juga penggunaan perabotan atau pernak-

pernik bernuansa hello kitty pada cafe Miss Pink Kitty. 
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P4. Persepsi konsumen cafe Miss Pink Kitty mengenai lambang atau 

logo 

Bertujuan  mengetahui sejauh mana persepsi konsumen Cafe Miss 

Pink Kitty mengenai lambang atau logo dari cafe Miss Pink Kitty. 

Tabel 4.9 Persepsi Mengenai Lambang atau  Logo Pada Cafe Miss Pink Kitty 

Responden Jawaban Inti jawaban 

R1 R : “bentuknya kan cewe ya itu siluet ya 

siluet cewe itu pasti artinya kalau cafe itu 

ditujukan emang untuk ehm cewe-cewe” 

Ditujukan untuk cewe-

cewe 

R2 R : “kesannya mungkin itu kan 

gambarnya siluet cewe ya mas ya jadi 

mungkin dia lebih ke tujuannya tuh buat 

kecewe-cewe gitu jadi lebih ke cewe 

feminim gitu” 

Tujuan untuk cewe-

cewe, feminim 

R3 R: “eee kalo dari logonya tu ya kesannya 

sih ini cafe yang cewek banget dan itu 

emang udah cocok  sama suasana di 

disini, kyak gitu” 

Cewe banget, cocok 

dengan suasana disini 

R4 R : “langsung keinget tokoh barbie itu 

deh, expetasinya sih udah barbie, hello 

kitty, boneka, gitu..” 

R : “cewe-cewe banget” 

Cewe-cewe banget 

R5 R : “ya kalau saya nangkep sih cewe gitu 

ya feminim” 

Cewe, femenim 

 

R6 R : “emm, kalo dari logonya itu saya lihat 

feminim banget ya, ee cocok bgt tuh buat 

foto-foto gitu.” 

Feminim banget 

 

R7 R: “eee kalau nangkep sesuatu sih ga ... 
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Responden Jawaban Inti jawaban 

begitu ya  karena kan balem tau gambar 

yang wanita seperi apa, siluetnya seperti 

apa” 

R8 R : “yaa menurut saya logo itu sudah 

menunjukan ee itu ya buat cewe ee 

feminim gitu” 

Cewe, feminim 

R9 R : “ya kaya mefasilitasi buat cewe-cewe  

nongkrong disitu sih, tapi ya tidak 

menutup kemungkinan juga kalau 

misalnya ada anak cowo yang kesitu kalo 

diajakin cewenya gitu” 

P : “berarti cewe banget gitu yamba?” 

R : “ya heeh  kaya gitu kurang lebihnya” 

Cewe banget (cafe Miss 

Pink Kitty ditujukan 

untuk cewe) 

R10 R : “Kalau menurut pendapat saya sih 

kelihatannya memang itu ditunjukkan 

untuk cewek ya Mas ya, memang pink 

terus memang logonya ada perempuanya, 

jadi menurut saya sih memang 

ditunjukkan untuk perempuan-

perempuan yang feminim yang benar-

benar suka dengan pink” 

Kecewe-cewean, 

ditujukan untuk 

perempua-perempuan 

yang feminim 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

 

Pada P4 yang bertujuan mengetahui perbandingan persepsi mengenai 

lamabang atau logo cafe Miss Pink Kitty dari kedua pihak peneliti mendapatkan 

hasil inti wawancara yaitu dari pihak manajemen cafe memberikan persepsi agar 

cafe berkesan feminim, atau nyewekin lalu pada responden konsumen cafe Miss 
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Pink Kitty R1 mengatakan cafe ditujukan untuk cewe-cerwe, lalu pada R2 tujuanya 

utuk cewe-cewe dan feminim. R3 memiliki persepsi cewe banget dan cocok dengan 

suasana cafe lalu pada R4 memiliki persepsi bahwa cafe ini cewe-cewe. Lalu sama 

dengan R2 pada R5 juga mengatakan cafe ini untuk cewe dan feminim lalun pada 

R6 mengatakan feminim banget namun R7 tidak memberikan pendapat karena 

tidak memperhatikan logo pada cafe Miss Pink Kitty. R8 juga mengatakan hal yang 

sama dengan R2 dan R5 yaitu cafe yang cewe dan feminim lalu R9 mengatakan 

cewe banget dan R10 mengatkan kecewe-cewean dan ditujukan untuk perempuan-

prempuan feminim. 

Tabel 4.10 Perbandingan Persepsi Diferensiasi Citra Mengenai Lambang atau 

Logo Cafe Miss Pink Kitty 

Persepsi menejemen Persepsi konsumen 

-Diferensiasi citra mengenai lambang 

atau logo yang diciptakan oleh cafe 

Miss pink Kitty bertujuan untuk 

menampilkan kesan bahwa cafe Miss 

Pink Kitty adalah cafe yang feminim, 

kecewe-cewean 

-Diferensiasi citra melalui lambang atau 

logo, cafe yang terkesan sangat feminim 

dan kecewe-cewean 

 

 

 

P5. Persepsi konsumen cafe Miss Pink Kitty mengenai suasana fisik 

Bertujuan untuk mengetahui persepsi konsumen cafe Miss Pink Kitty 

terhadap pemberian warna pink pada pewarnaan cat tembok cafe Miss Pink Kitty 

dan penggunaan pernak-pernik hello kitty. 
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Tabel 4.11 Persepsi mengenai Penggunaan Cat Warna Pink dan Pernak 

Pernik Hello Kitty Pada Ruangan Cafe 

Responden Jawaban Inti jawaban 

R1 R : “untuk warna pink ya kak saya 

kan emang suka banget  yang 

warnanya pink saya pink addict kak 

jadi saya seneng banget, menarik , 

bagus banget untuk foto dan nyaman 

kalo untuk cewe itu nyaman 

banget.” 

R : “ehm, kalo menurut saya itu 

ehmmm untuk pemasaran sih oke 

banget kak jadi konsep disemarang 

belom ada, kebetulan engga setiap 

kota ada yang kaya gitu jadi orang 

dari luar Semarang pun pingin banget 

dateng ke Cafe Miss Pink Kitty hanya 

untuk, mungkin kalau untuk foto-foto 

sih datang sekali dua kali tapi untuk 

balik lagi kesitu pikir-pikir lagi kak” 

Menarik, memberi rasa 

nyaman untuk cewe, oke 

banget karena disemarang 

belum ada, bagus untuk 

foto-foto tetapi untuk sering 

kesana pikir-pikir dulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 R: “pendapat saya  mengenai cat pink 

ya cafe itu memang buat khusus buat 

cewe emang ke cewe sasarannya 

karnakan dari lambangnya juga siluet 

cewe jadi mungkin dari catnya pun 

mungkin juga menyesuaikan identik 

cewe karena cewe identik warna 

pink dan hello kitty” 

R :“pendapat saya itu sangat menarik 

ya karena jarang banget kan cafe 

Karena cewe identik 

dengan warna pink, lucu, 

wanita banget, menarik, 

dan beda dari cafe lain. 
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Responden Jawaban Inti jawaban 

yang kaya gitu, itu udah beda banget 

dari yang lain dia detail banget tuh, 

dari catnya dari bentuknya, dari 

pernak pernik hello kittynya itu 

emang unik banget, beda banget sama 

yang lain” 

R : “ya dia lucu, menarik, terus 

wanita banget” 

R : “ya bisa dikatakan dia beda ya 

karena dari itu tadi dari konsepnya 

dari pertama kali kita masuk kita 

udah liatnya tuh pernak pernik hello 

kitty semua warna pink! Jadi udah 

dari situ udah keliatan bedanya” 

R3 R: “kenapa warna pink soalnya, eh 

kalo menurut aku warna pinknya itu 

ya dia cewek banget, kalem, terus 

bikin cewek-cewek yang berkunjung 

disini tu nyaman buat nongkrong 

disini, kayak gitu. 

R: “eee yaa.. dari keseluruhannya 

hiasan hiasannya ya emang udah pas 

banget sama konsep ceweknya itu” 

Jadi bikin nyaman, bikin pengen foto 

foto, kayak gitu gitu.” 

Cewe banget, kalem, 

membuat cewe-cewe 

nyaman buat nongkrong 

cocok dengan konsep dan 

dan bikin nyaman bikin 

pingin foto-foto 

 

 

 

 

R4 R : “ya sesuai sih karena dengan 

temanya juga, ga cuma pink tapi ada 

putih-putihnya juga nyeimbangin 

warna pinknya juga jadi baguslah” 

Sesuai dengan tema, bagus, 

berani beda, menarik 
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Responden Jawaban Inti jawaban 

R : “dari, pandangan cowo nih ya, 

bagus ya udah berani beda, ga takut 

ambil sesuatu yang satu sisi ya boleh 

lah” 

R : “menarik-menarik” 

 

 

 

R5 R : “ya kesannya itu cantik aja dan 

indah” 

R : “kalo dari konsep pinknya dan 

hiasan-hiasan dimeja ya sudah bagus 

sudah menarik pelanggan” 

R : “kalau dari saya ya saya suka 

hello kitty juga lucu imut gitu, ee 

apa bikin penasaran untuk dateng 

kesitu.” 

Memberikan kesan cantik 

dan indah, lucu dan imut 

bikin penasaran. 

R6 R : “kalo dari ini yang saya liat itu 

kesannya feminim ya kan apalagi 

kalo misalnya kita ngumpul cewe-

cewe semua tuh kan lucu aja foto-

foto disitu warnnya pink semua itu 

sih menurut saya.” 

R : “eeeee, karena saya sendiri juga 

suka banget hello kitty  menurut 

saya tuh bagus banget ya mas, lucu 

apalagi itu terus wrnanya pink-pink 

kaya gitu sih hehe.” 

Feminim, lucu, bagus 

banget dan lucu 

R7 R: “eee feminim terus yang 

pengunjung mungkin pake rok gitu, 

pokoknya pake dress-dress gitu lah 

pokoknya cewek banget” 

Feminim, cewe banget, 

konsepnya bagus dan unik 
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Responden Jawaban Inti jawaban 

R: “kalau saya nangkrpnya sih eee 

sudah sesuai ya sama apa namanya 

kalau saya datang konsepnya sudah 

bagus ya itu semua yang sebenernya 

ga semua cewek sih mungkin dari 

yang  punya mungkin menurut dia 

mungkin itu bagus palanggan-

pelanggan senang kalo menurut saya 

sih konsepnya bagus dan unik 

juga.” 

R8 R : “ya sama, menggambarkan 

feminim gitu” 

R : “yaaaa cewe-cewe gitu” 

R : “eee menurut saya ya dari segi 

konsep cukup kreatif ya karena 

emmm sejauh ini saya nongkrong-

nongkrong di cafe belom pernah ada 

yang feminim banget buat cewe gini” 

Feminim, konsep cukup 

kratif, dan feminim banget. 

R9 R : “pemberian warna pink, balik 

balik lagi ya kekonsepnya ya mas 

soalnya kan konsepnya hello kitty 

gitu identiknya sama warna-warna 

pink gitu” 

R : “ya lebih ke feminim cewe sekali 

gitu” 

R : “buat hiasan-hiasanya? Ya bagus 

sih mas bener-bener totalitas bener-

bener hello kitty gitu 

Menyesuaikan konsep, 

feminim cewe sekali, bagus 

dan benar-benar totalitas. 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Dapat dilihat dari hasil wawancara pada responden manajemen cafe 

mengenai suasana fisik dari pemberian warna pink juga penggunaan pernak pernik 

hello kitty manajemen cafe mengatakan warna pink memberikan kesan elegant 

cantik , feminim dan nyaman untuk cewe dan penggunaan pernakpernik hello kitty 

pada dasarnya karena owner pecinta hello kitty dan bagi owner konsep hello kitty 

ini bisa memnberikan kesan lucu pada konsumennya. 

Pada responden konsumen cafe Miss Pink Kitty juga meberikan berbagai 

persepsi R1 mengatakan menarik, memberi rasa nyaman untuk cewe, oke banget 

karena disemarang belum ada, bagus untuk foto-foto tetapi untuk sering kesana 

pikir-pikir dulu . lalu pada R2 mengatakan cewe identik dengan warna pink, lucu, 

wanita banget, menarik, dan beda dari cafe lain. Berikutnya pada R3 memberikan 

kesan Cewe banget, kalem, membuat cewe-cewe nyaman buat nongkrong cocok 

dengan konsep dan dan bikin nyaman bikin pingin foto-foto, lalu R4 warna pink 

sesuai dengan tema, bagus, dan konsep hello kitty berani beda, menarik, R5 

memiliki persepsi memberikan kesan cantik dan indah, lucu dan imut bikin 

penasaran. Responden R6 mengatakan Feminim, lucu, bagus banget dan lucu lalu 

pada R7 Feminim, cewe banget, konsepnya bagus dan unik R8 memberikan 

persepsi feminim, konsep cukup kreatif, dan feminim banget pada R9 responden 

memberikan persepsi mengenai pemberian cat warna pink dan penggunaan pernak 

pernik hello kitty menyesuaikan konsep, feminim cewe sekali, bagus dan benar-

benar totalitas lalu yang terakhir pada reponden R10 memberikan persepsi cafe 

yang unik dalam bentuk feminim, berani beda dan konsisten dengan satu konsep. 
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Tabel 4.12 Perbandingan Persepsi Diferensiasi Citra Mengenai Suasana Fisik 

Cafe Miss Pink Kitty 

Persepsi menejemen Persepsi konsumen 

-Diferensiasi citra mengenai suasana 

fisik menejemen cafe bertujuan agar 

cafe tampil elegant cantik dan feminim, 

membuat nyaman, lucu dengan konsep 

hello kitty. 

- Menurut konsumen cat warna pink 

sangat feminim membuat nyaman untuk 

nongkrong dan dengan konsep hello 

kitty atau penggunaan pernak-pernik 

hello kitty konsumen memberikan 

persepsi sangat lucu 

 

 

 




