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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Salah satu café di Surabaya yang sekaligus merupakan objek penelitian 

incdari peneliti adalah Gatherinc Café & Bistro Citraland Surabaya. Café ini 

beralamat di Jalan Taman Puspa Raya A2-11 Citraland Surabaya. Jenis makanan 

dan minuman yang dijual oleh café ini adalah Asian Contemporary. Selain 

menjual makanan dan minuman, café ini juga menyediakan aneka cake seperti 

brownies, apple pie, strawberry cheese, green tea oreo dan lain sebagainya.  

Aspek pemasaran merupakan salah satu hal yang penting bagi 

keberlangsungan suatu bisnis. Suatu konsep bisnis yang baik tidak bisa berjalan 

dengan baik tanpa adanya manajemen pemasaran yang baik. Pemasaran ini juga 

merupakan suatu alat yang digunakan agar masyarakat tahu bahwa ada sebuah 

bisnis yang sedang berjalan di lokasi tertentu. Gatherinc Café & Bistro termasuk 

salah satu café yang maju dan banyak diminati oleh khalayak konsumen. Café ini 

jarang terlihat sepi walaupun bisa dikatakan harga yang dipasang juga menengah 

ke atas. Namun harga tersebut tidak menutup keinginan konsumen untuk 

menikmati produk yang ada bahkan Gatherinc ini sendiri sering digunakan untuk 

acara kumpul-kumpul bersama dengan jumlah orang yang tidak sedikit. Café ini 

juga termasuk salah satu café yang jarang mengeluarkan promo-promo seperti 

discount yang digunakan untuk menarik minat beli konsumen tetapi konsumen 

tetap berbondong-bondong untuk mengunjungi café tersebut. Selain itu lokasi dari 
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café ini juga terletak jauh dari Surabaya pusat namun café ini tidak hanya 

dikunjungi oleh warga Citraland melainkan mereka yang berasal dari daerah lain 

juga rela jauh-jauh untuk menjadi konsumen café ini.  

Bisnis café adalah bisnis yang harus mampu menawarkan pengalaman yang 

berbeda kepada tamu. Menurut Tan (2009:40) bisnis café memiliki target pasar 

yang merupakan up-market yang artinya adalah bisnis yang menawarkan kualitas 

utama, saran, dan pelayanan pribadi. Selain faktor-faktor eksternal, faktor internal 

yakni perilaku konsumen juga perlu menjadi pusat perhatian perusahaan. 

Perusahaan harus mampu mengenali karakteristik konsumen yang menjadi target 

sasaran usahanya. Banyaknya bisnis café saat ini membuat peneliti tertarik untuk 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian di Gatherinc 

Café &Bistro Citraland Surabaya 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan 

keputusan di Gatherinc Café & Bistro Citraland Surabaya? 

2. Manakah faktor yang paling dominan dalam pengambilan keputusan di 

Gatherinc Café & Bistro Citraland Surabaya? 

2.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen 

dalam pengambilan keputusan pembelian di Gatherinc Café & Bistro 

Citraland Surabaya. 
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2. Untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan dalam pengambilan 

keputusan pembelian di Gatherinc Café & Bistro Citraland Surabaya. 

2.1 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut. 

2.1.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau 

masukan bagi perkembangan ilmu manajemen dan menambah kajian ilmu 

keputusan pembelian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi keputusan pembelian di Gatherinc Café & Bistro Citraland 

Surabaya. 

2.1.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang terkait dalam penelitian ini, seperti: 

1. Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan serta memberikan informasi tambahan bagi 

Gatherinc Café & Bistro untuk mempertahankan serta 

meningkatkan minat beli yang mengarah pada keputusan 

pembelian konsumen. 

2. Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

dalam bidang kajian keputusan pembelian. 
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3. Penulis 

Diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh 

selama diperkuliahan dan mampu mencari solusi atas 

permasalahan yang muncul dalam dunia nyata.  

 

2.2 Batasan Penelitian 

Penelitian ini terbatas hanya pada masyarakat yang pernah mengkonsumsi 

produk Gatherinc Café & Bistro Citraland Surabaya, 

 


