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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif mendorong 

sebagian individu untuk mencari alternatif bekerja dengan menjadi 

wirausaha. Dunia wirausaha dianggap menjanjikan, baik secara finansial 

maupun aktualisasi diri. Secara finansial, omzet berwirausaha di atas 

rata-rata gaji UMR. Misalnya UMR Kota Semarang untuk pendidikan 

SMA sekitar Rp. 900.000,00 per bulan, sedangkan usaha “sego kucing” 

sekitar Rp. 3.000.000,00 – Rp. 4.000.000,00 per bulan (hasil wawancara 

tanggal 12 Agustus 2011 dengan pekerja lulusan SMA dan pengusaha 

“sego kucing” di Semarang. Secara aktualisasi diri, individu dapat 

mengembangkan usahanya sesuai dengan kreativitas yang dimiliki tanpa 

terpengaruh oleh sistem organisasi, karena sistem organisasi 

dikembangkan oleh individu sendiri (hasil wawancara tanggal 14 

Agustus 2011 dengan mahasiswa yang berwirausaha di bidang cafe). 

Kedua alasan tersebut di atas, yang kemudian mendorong 

sebagian besar mahasiswa terjun ke dunia wirausaha, meskipun 

sebagian mahasiswa tersebut belum lulus sarjana (hasil wawancara 

tanggal 14 Agustus 2011 dengan 5 mahasiswa yang berwirausaha di 

Kota Semarang). Lebih lanjut, sasaran dari usaha mereka adalah remaja, 

baik yang duduk di bangku SMA maupun mahasiswa. Alasannya, 

mereka memanfaatkan jaringan pertemanan yang sudah dimiliki, 

sehingga usahanya bisa tetap jalan. Adapun usaha-usaha yang dilakukan 
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oleh mahasiswa yang berwirausaha antara lain café dan bisnis online 

shop. 

Perkembangan dunia bisnis yang dilakukan oleh mahasiswa 

semakin pesat, dan tentunya hal tersebut semakin meningkatkan 

persaingan. Sisi lain, konsumen dihadapkan pada banyak pilihan, baik 

dari variasi produk maupun variasi harga. Hal tersebut membuat 

perusahaan perlu mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, 

seperti customer oriented strategy. 

Customer oriented strategy mendasarkan asumsi bahwa 

konsumen merupakan pembeli potensial dari produk atau jasa yang 

ditawarkan untuk dijual dan memiliki arti penting bagi perusahaan 

(Loudon dan Bitta, 1993, h.9). Hal ini dapat dimengerti karena 

konsumenlah yang mendatangkan penjualan dan keuntungan. Oleh 

karena itu, agar kegiatan perusahaan berkesinambungan, perusahaan 

perlu mengupayakan melalui strategi pemasaran yang dirancangnya agar 

konsumen mau melakukan pembelian ulang secara terus-menerus 

menjadi pelanggan dan bahkan lebih jauh secara sukarela turut 

mempromosikan produknya ke orang lain melalui komunikasi getok 

tular (word of mouth). 

Penyusunan strategi pemasaran yang tepat didasarkan oleh 

informasi akurat mengenai perilaku konsumen, seperti perilaku membeli, 

merupakan hal yang penting. Semakin baik suatu perusahaan mampu 

memahami perilaku membeli konsumen maka berarti kunci sukses 

sudah berada ditangan perusahaan, dan sebaliknya (Agustini, 2001, 

h.16). Lebih lanjut, Engel, dkk (1994, h.37) mengungkapkan bahwa 
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dengan mempelajari perilaku membeli konsumen maka pemasar akan 

mampu mengenali kebutuhan konsumen dan bagaimana konsumen 

memenuhi kebutuhannya tersebut. Dengan demikian, pemasar dapat 

menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen serta 

dapat “mengemasnya” sedemikian rupa sehingga konsumen 

memutuskan untuk menggunakan produknya. 

Kottler (2004, h.178) menyatakan bahwa perilaku membeli 

merupakan kebiasaan individu baik secara langsung maupun tidak 

langsung terlibat dalam mendapatkan serta menggunakan barang dan 

jasa. Perilaku membeli ini langsung berhubungan dengan profitabilitas 

perusahaan. Oleh karena itu, tujuan dari pemasaran suatu produk adalah 

menciptakan, memelihara, dan mengembangkan perilaku membeli. 

Perilaku membeli merupakan hal yang kompleks karena 

melibatkan banyak faktor, sehingga terhadap produk yang sama belum 

tentu perilaku membeli konsumen sama. Contoh : terhadap produk A 

mungkin X memiliki perilaku membeli A sangat tinggi, Y memiliki 

perilaku membeli A sangat rendah, atau S memiliki perilaku membeli A 

biasa-biasa saja. 

Perilaku membeli merupakan rangkaian tindakan yang kompleks, 

karena melibatkan banyak aspek yang ada dalam diri individu serta 

banyaknya faktor. Langkah awal yang dilakukan oleh konsumen dalam 

membeli (menggunakan) produk diawali dengan menganalisis 

kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi dan penelitian sumber-

sumber, penilaian dan seleksi terhadap produk yang ada di pasaran, 

keputusan membeli, dan perilaku sesudah membeli. Masing-masing dari 
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tahapan tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, seperti bauran pemasaran, 

faktor pribadi, psikologis, ekonomi dan sosial budaya (Setiadi, 2003, 

h.11-15). 

Menurut Payne (2005, h.28-33) bauran pemasaran jasa adalah 

produk, harga, tempat dan layanan pelanggan. Produk merupakan hal 

yang menjadi pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan 

membeli (menggunakan). Hal ini didasarkan atas pertimbangan utilitas 

akan produk yang dipilihnya. Semakin tinggi nilai utilitas yang akan 

didapatkannya jika ia menggunakan produk tersebut, maka semakin 

besar konsumen akan memilih menggunakan produk tersebut. Dalam 

memilih menggunakan jasa, nilai utilitas jasa dipersepsikan sebagai 

kemampuan jasa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Pada 

bisnis café, produk biasanya diasumsikan dengan kelezatan makanan 

dan minuman, keragaman produk yang ditawarkan, dan daya tarik 

penyajian. 

Harga merupakan nilai yang harus dibayarkan oleh pelanggan 

untuk mendapatkan produk. Berkaitan dengan harga, perusahaan dalam 

menetapkan harga harus benar-benar mengetahui siapa yang menjadi 

pelanggannya dan juga siapa yang menjadi pesaing terdekatnya. 

Penetapan harga juga terkait antara kesesuaian harga yang dibayar 

dengan produk yang akan diterima. Payne (2005, h.28) mengungkapkan 

bahwa dalam perspektif pelanggan, harga merupakan sesuatu yang 

subyektif. Hal tersebutlah yang menyebabkan menetapkan harga 

merupakan hal yang tidak mudah.  
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Pada bisnis café, harga biasanya dipersepsikan sebagai hal yang 

subjektif. Terhadap tarif yang sama, konsumen yang berbeda dapat 

memberikan persepsi yang berbeda pula. Selain itu, faktor diskon dan 

voucher, juga elemen yang berkaitan dengan faktor harga. 

Hasil penelitian Nunes, dkk (dikutip Singoringo, 2004, h.125) 

menemukan bahwa pelanggan kurang tertarik untuk membayar, atau 

mau membayar lebih rendah untuk produk dengan biaya variabel relatif 

rendah dan biaya tetap tinggi. Hasil Nunes, dkk ini menunjukkan 

pentingnya manajemen memperhatikan struktur biaya dalam penetapan 

harga, yang nantinya akan mempengaruhi niat membeli. Hard (dikutip 

Singoringo, 2004, h.125) menemukan bahwa level harga mempengaruhi 

perilaku pelanggan dalam sikap menerima risiko pembelian. Kedua hasil 

penelitian ini menunjukkan pengaruh perumusan bauran pemasaran 

(harga) terhadap perilaku pelanggan. 

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku membeli adalah lokasi. 

Lokasi perusahaan yang strategis akan memberikan banyak keuntungan 

seperti pelanggan bersedia membeli ulang. Faktor lokasi ini semakin 

penting, dimana aktivitas manusia sekarang sangat padat, sehingga 

faktor kedekatan yang diidentikan dengan hemat waktu hemat biaya 

menjadi hal penting bagi pertimbangan pelanggan dalam membeli suatu 

produk. Pada bisnis cafe, biasanya konsumen mengharapkan lokasi yang 

strategis, memiliki lapangan parkir yang luas, serta memiliki bangunan 

yang unik dan khas. 

Hasil penelitian Money (dikutip Singoringo, 2004, h.125) 

menemukan bahwa unsur lokasi yang merupakan faktor distribusi dari 
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bauran pemasaran, di Jepang mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap niat membeli, tetapi di Amerika Serikat kejadian yang sama 

tidak ditemukan. Dengan demikian, ada kemungkinan lokasi 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku membeli, 

termasuk pada perilaku membeli di Indonesia. 

Individu ketika ingin melakukan pembelian cenderung 

memperhatikan kualitas layanan. Konsumen cenderung lebih suka 

dengan layanan yang memiliki kualitas yang baik. Agar perusahaan 

dapat mempertahankan para konsumennya, maka perusahaan hendaknya 

meningkatkan kualitas layanannya.Tjiptono (2004, h.4) menyatakan 

bahwa kualitas layanan adalah fungsi dari apa yang diterima secara 

aktual oleh konsumen (kualitas teknis) dan bagaimana cara layanan 

tersebut disampaikan (kualitas fungsional). 

Menurut Hardiwan  dan Mahdi  (2005, h.1)  kualitas produk yang 

baik akan menciptakan, mempertahankan kepuasan serta menjadikan 

konsumen yang loyal. Diputra (2007, h.1) membuktikan bahwa jika 

perusahaan dapat memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  dan  

konsumen  merasa  mendapatkan kepuasan maka akan tercipta loyalitas 

konsumen. Adapun loyalitas ditunjukkan dengan adanya perilaku ulang 

dalam membeli di masa yang akan datang. 

Pada bisnis cafe, faktor kualitas layanan yang umumnya menjadi 

pertimbangan konsumen adalah tampilan fisik dari peralatan makanan 

dan minuman yang digunakan untuk melayani tamu, kebersihan ruang, 

dan penampilan karyawan secara fisik yang bersih dan menarik. Selain 

itu, konsumen juga mempertimbangkan kesigapan dan kecepatan 
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karyawan dalam melayani kebutuhan karyawan, jaminan atau garansi, 

serta sikap peduli dan empati dari karyawan terhadap konsumen. 

Faktor lainnya yang juga diduga mempengaruhi perilaku 

membeli adalah konformitas teman sebaya. Sarwono (1995, h.228) 

mendefinisikan konformitas (conformity) sebagai usaha dari individu 

untuk selalu selaras dengan norma-norma yang diharapkan oleh 

kelompok. Pernyataan hampir senada juga dikemukakan oleh Myers 

(dikutip Merdiana, 2007, h.8) bahwa konformitas merupakan perubahan 

perilaku sebagai akibat dari tekanan kelompok. Ini terlihat dari 

kecenderungan individu untuk selalu menyamakan perilakunya dengan 

kelompok acuan sehingga dapat terhindar dari celaan maupun 

keterasingan. 

Pelanggan cafe biasanya mengunjungi café bersama teman-

temannya untuk hangout, bahkan café sering menjadi salah satu 

identitas dari suatu kelompok. Selain itu, seringkali konsumen memilih 

café karena rekomendasi dari teman-teman. 

Hasil penelitian Sunarto (2003) mengungkapkan bahwa perilaku 

membeli dipengaruhi oleh konformitas. Konformitas merupakan faktor 

psikologis yang berperan dalam pembentukan perilaku membeli. 

Konformitas dapat mempengaruhi perilaku membeli, karena 

konformitas merupakan bentuk tekanan dari kelompok yang akhirnya 

membuat perilaku individu berubah sesuai dengan norma tidak tertulis 

yang berlaku pada kelompok. Selain itu, hasil penelitian Sihotang 

(2009) mengungkapkan bahwa konformitas terhadap teman sebaya 

merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku membeli pada remaja 
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terutama pembelian impulsif. Semakin tinggi konformitas terhadap 

teman sebaya maka semakin tinggi pembelian impulsif, dan sebaliknya.  

Saat ini pertumbuhan café di Kota Semarang semakin meningkat, 

sehingga persaingan semakin komptitif. Segi lain, banyak café di 

Semarang yang bertumbangan, yang disebabkan sulit memperbarui 

konsep café. Apalagi café yang bermunculan kebanyakan membidik 

segmen remaja, dimana tuntutan untuk tampil bervariatif tinggi. 

Café Coffeelet merupakan café baru yang khusus menjual aneka 

jenis minuman dan makanan berbahan dasar kopi dan memiliki segmen 

remaja. Café tersebut ”terkesan” melawan arus, mengingat bahwa kopi 

merupakan makanan yang identik dengan segmen dewasa, sehingga 

membutuhkan strategi pemasaran yang tepat supaya Cafeé Coffeelet 

diterima konsumen. Selanjutnya, Café Coffelet telah berdiri sejak 

Agustus 2010 dan sampai Desember 2010 jumlah konsumennya masih 

jauh dari harapan. Selama enam bulan tersebut tingkat pertumbuhan 

konsumen hanya berkisar 1% - 2,3% yang merupakan tingkat 

pertumbuhan yang sangat rendah. Apabila hal tersebut dibiarkan maka 

sulit bagi Café Coffelet untuk eksis. 

Beberapa hasil penelitian yang dipaparkan di atas 

mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

membeli bervariasi, hal ini tidak lepas dari jenis usaha yang ada. Segi 

lain, karena penelitian-penelitian yang ada dilakukan pada usaha bukan 

café, maka penelitian ini mencoba untuk melakukan suatu modifikasi 

penelitian yang sudah ada dengan menggunakan objek penelitian café. 

Hal ini didasarkan oleh semakin maraknya bisnis café di Kota Semarang 
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dan di sisi lain juga ada stereotip bahwa bisnis hiburan (termasuk café) 

merupakan bisnis yang tidak memiliki usia panjang.  

Mengingat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

membeli masing-masing jenis perusahaan khas, dan faktor-faktor 

tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi pemasaran perusahaa, 

maka perlu dilakukan penelitian yang mampu menyajikan informasi 

secara deskriptif dan sistematis. Berkaitan dengan ini, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku membeli di Café Coffelet, yang pertanyaan penelitiannya 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perilaku membeli di 

Café Coffelet? 

2. Bagaimana besarnya pengaruh dari masing-masing faktor yang 

mempengaruhi perilaku membeli di Café Coffelet? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui secara deskriptif faktor-faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi perilaku membeli di Café Coffelet. 

2. Mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing faktor yang 

mempengaruhi perilaku membeli di Café Coffelet. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku membeli di Café, sehingga Psikologi 

Konsumen semakin berkembang. 

 

2. Secara Praktis 

Memberikan informasi dan referensi bagi manajemen Café Coffeelet 

untuk membangun dan meningkatkan perilaku membeli, berkaitan 

dengan faktor-faktor yang memberikan pengaruh dominan terhadap 

perilaku membeli. 
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