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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Dalam dunia yang semakin cepat perkembangannya berkat era globalisasi 

ini, sangatlah penting bagi para pemilik bisnis untuk mencari tahu tren-tren terbaru 

yang akan terjadi atau diprediksi dalam bisnisnya yang mampu membawa bisnisnya 

menemukan pengertian lebih mendalam tentang apa yang diharapkan pelanggan 

dari bisnis yang dikelolanya. Karena tanpa mengamati perkembangan bisnis yang 

terjadi di sekitarnya, maka pemilik bisnis akan dengan cepat mengalami penurunan 

kepopuleran yang dikarenakan timbulnya bisnis baru yang lebih giat mengikuti dan 

menjawab kebutuhan dan keinginan pelanggan. Bisnis kedai kopi atau coffee shop 

saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan tidak terkecuali di 

Surabaya. Menurut Franklin (2013), secangkir kopi telah berkembang dari sebuah 

minuman yang memiliki kafein, menjadi salah satu “way of life”. Dengan kemajuan 

pola pikir masyarakat mengenai kualitas dari secangkir kopi yang disajikan, maka 

banyak orang yang berusaha menjawab panggilan dari kebutuhan baru yang belum 

terlalu terpenuhi beberapa tahun silam, karena sebelum maraknya bisnis specialty 

coffee shop, hanya ada beberapa nama terkenal saja yang mendominasi dunia 

penjualan kopi berkualitas di Surabaya, seperti Excelso, Starbucks Coffee, dan 

Black Canyon Coffee.  
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 Bisnis coffee shop di Indonesia saat ini sedang melaju dengan sangat cepat 

dikarenakan berkembangnya jumlah peminum kopi, dengan data dari International 

Coffee Organization dalam Sutandyo (2014), dengan perkembangan di angka 8%, 

dibandingkan dengan dunia yang berada di 6%. Menurut data yang didapat dari 

Assosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia, dan juga meningkatnya konsumsi 

masyarakat Indonesia akan kopi yang pada awal mulanya hanyalah 0,8 kilogram 

per kapita, meningkat menjadi 1,3 kilogram per kapita (Sutandyo, 2014). Dengan 

perkembangan bisnis di dalam bidang kopi yang pesat ini, terdapat sebuah tren kecil 

yang menyangkut tentang penjualan makanan berat dalam sebuah coffee shop, 

dimana coffee shop tradisional mayoritas hanya menjual kudapan ringan seperti 

sandwich, croissant, dibandingkan dengan coffee shop yang tergolong baru yang 

menyediakan makanan berat seperti nasi goreng, nasi rica ayam, dan lain-lain. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ompusunggu (2014), menyatakan bahwa telah 

terjadi pergantian arti maupun tujuan saat masyarakat bukan pecinta kopi 

mendatangi coffee shop. Karena pada awalnya, hanya masyarakat pecinta kopi lah 

yang akan datang ke dalam sebuah coffee shop  untuk mencari secangkir kopi 

berkualitas yang mereka inginkan. Namun setelah berkembangnya bisnis coffee 

shop, dimana banyak yang mulai menyediakan menu lain selain kopi, maka target 

pasar dari coffee shop itu sendiri akan berkembang, sehingga banyak orang yang 

datang untuk menikmati makanan ringan dan minuman lainnya. Ditambah dengan 

semakin ketatnya persaingan bisnis coffee shop, seperti yang dinyatakan Silalahi 

(2015) melalui sumber Irvan Helmi sebagai anggota Indonesia Specialty Coffee,  

bahwa pertumbuhan coffee shop yang mulai gencar sejak 7 tahun lalu ini didukung 
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kuat oleh meningkatnya pertumbuhan masyarakat kelas menengah yang 

menggemari produk kopi, yang dibuktikan dengan peningkatan konsumsi kopi dari 

600 gram per tahun, menjadi 1.300 gram per tahun nya dalam kurun waktu empat 

tahun. Oleh pertumbuhan yang pesat ini, maka banyak dari coffee shop berlomba-

lomba untuk menyediakan tempat yang semakin nyaman untuk para pelanggan nya 

bertemu dan menyantap makanan dan minuman, sehingga perlahan-lahan, coffee 

shop mulai digunakan sebagai tempat ketiga untuk para pelanggan dapat 

menghabiskan waktunya, selain tempat bekerja sehari-hari, dan rumah dari para 

pelanggan.  

 Dari perubahan-perubahan mengenai kebiasaan dan tujuan masyarakat 

untuk mendatangi sebuah coffee shop ini, mulai menarik perhatian Bapak Irvan 

Gunawan, selaku pemilik dari Monopole Coffee Lab. Monopole Coffee Lab sendiri 

dapat disebut sebagai pelopor dari salah satu tren yang sedang terjadi di Surabaya 

yaitu kedai specialty coffee. Menurut Sutandyo (2014), hal ini berawal dari Bapak 

Irvan yang sedang berada di kota Jakarta, dan disana Bapak Irvan melihat bahwa 

bisnis specialty coffee sudah marak berkembang dan memiliki banyak respon bagus 

dari masyarakat kalangan pecinta kopi maupun tidak. Oleh sebab itu Bapak Irvan 

memberanikan diri untuk membuka kedai specialty coffee nya sendiri di Surabaya. 

Hingga saat ini, Bapak Irvan telah menjadi salah satu pelopor dari banyaknya tren 

yang terjadi pada bisnis coffee shop yang terjadi di Surabaya, salah satunya ialah 

menjual makanan berat dalam bisnisnya, dengan menu-menu makanan barat seperti 

sphagetti, hamburger, salad, dan fish and chips. Setelah menu yang dijual di 

Monopole Coffee Lab ternyata diminati oleh banyak pelanggan, maka banyak 
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bisnis coffee shop lain yang mengikuti hal serupa. Setelah melihat bahwa banyak 

pesaing yang mengikuti langkah bisnisnya, Monopole Coffee Lab berinisiatif untuk 

melakukan inovasi lainnya di bidang makanan, yaitu dengan menjual berbagai 

macam menu makanan Indonesia, seperti rica-rica, dibulu, nasi goreng. Dan setelah 

menu makanan Indonesia ini diterapkan dalam Monopole Coffee Lab, maka Bapak 

Irvan ingin melakukan evaluasi dan mengetahui respon pelanggan terhadap inovasi 

yang dilakukannya, dan ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 

keinginan pelanggan untuk datang ke Monopole Coffee Lab. Berdasarkan hal 

tersebut, maka penulis membuat sebuah kuesioner singkat yang berguna untuk 

menentukan apa saja hal yang dicari pelanggan coffee shop di Surabaya saat 

mendatangi sebuah coffee shop, dan makanan menjadi faktor kedua dalam hal yang 

dicari responden saat datang ke coffee shop¸ bersamaan dengan physical evidence, 

sedangkan produk kopi adalah hal yang paling dicari saat responden mendatangi 

sebuah coffee shop. 

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang membantu penulis dalam 

menyelesaikan penelitian ini: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1 Judul              : Analisis Persaingan Epic Coffee, Nox Coffee, dan Peacock Coffee 

dengan Menggunakan Matriks Konsumen di Daerah Yogyakarta 

Ditulis Oleh    : Silalahi, Justinus 

Publikasi         : 2015 

Persamaan Perbedaan 

1. Menyimpulkan bisnis kopi 

sedang berkembang dengan 

cepat 

2. Menjaga kualitas produk 

sangatlah penting dalam 

kelangsungan sebuah usaha 

atau bisnis 

1. Menggunakan model matriks konsumen 

di daerah DIY 

2. Mencari faktor faktor yang 

mempengaruhi Perceived Use Value dan 

Perceived Price 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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2 Judul              : Model Bisnis Pada Monopole Coffee Lab Menggunakan Business 

Model Canvass 

Ditulis Oleh   : Sutandyo, Eduardo Christian 

Publikasi       : 2017  

Persamaan Perbedaan 

1. Mencari tahu arah bisnis 

coffee shop di masa 

mendatang 

2. Mendapat kesimpulan 

produk merupakan faktor 

paling penting agar bisnis 

coffee shop dapat bertahan, 

baik melalui inovasi 

ataupun menjaga kualitas 

produk. 

1. Sutandyo menggali lebih dalam mengenai 

Business Model Canvas dari Monopole 

Coffee Lab, sedangkan penulis berusaha 

mengetahui kea rah bisnis coffee shop 

akan berjalan 

2. Menggunakan metode kualitatif 

3 Judul              : Gaya Hidup dan Fenomena Perilaku Konsumen pada Warung Kopi 

di Malang 

Ditulis Oleh   : Ompusunggu, Martin Pangihutan 

Publikasi        : 2014 

Persamaan Perbedaan 

1. Menemukan hasil bahwa 

place merupakan salah satu 

faktor paling penting dalam 

kelangsungan bisnis coffee 

shop agar pelanggan  

nyaman melakukan aktifitas 

meminum kopi, makan, atau 

melakukan perbincangan. 

2. Meneliti alasan pelanggan 

mendatangi sebuah coffee 

shop  

1. Menggunakan metode kualitatif 

2. Menggali secara lebih detail aktifitas 

maupun perilaku apa saja yang dilakukan 

di dalam coffee shop oleh para pelanggan 

nya. 

 

 

 

Persamaan Perbedaan  

1. Didapatkan kesimpulan 

bahwa atmosphere 

merupakan salah satu faktor 

utama keberhasilan sebuah 

coffee shop 

2. Menggunakan metode 

penelitian kuantitatif  

1. Dalam penelitian Beibei, ditemukan 

bahwa ambience merupakan faktor 

terpenting dalam keberhasilan coffee 

shop, menurut “Generasi Y di 

Swedia” 

2. Responden berada di kota Vastreas, 

Swedia. 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Sambungan) 
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1.2. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah produk berpengaruh terhadap minat beli di Monopole Coffee 

Lab Surabaya? 

2. Apakah physical evidence berpengaruh terhadap minat beli di 

Monopole Coffee Lab? 

3. Apakah produk dan physical evidence secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli di Monopole Coffee Lab? 

 

1.3. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka hipotesis yang ingin 

dibuktikan dalam penelitian ini adalah:  

1. Diduga bahwa produk berpengaruh terhadap minat beli pelanggan di 

Monopole Coffee Lab Surabaya. 

2. Diduga bahwa physical evidence berpengaruh terhadap minat beli 

pelanggan di Monopole Coffee Lab Surabaya. 

3. Diduga bahwa produk dan physical evidence secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli pelanggan di Monopole 

Coffee Lab Surabaya. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

  Penulis akan mampu menyelesaikan syarat akhir dari mata kuliah 

Final Project Seminar yang harus diambil oleh mahasiswa Culinary 

Business semester akhir. Selain itu, penulis juga mampu menggunakan data 

yang ada sebagai pertimbangan lebih lanjut jika ingin mendalami bisnis 

F&B secara lebih mendalam.Bagi Universitas 

 

2.  Bagi Universitas Ciputra 

  Hasil akhir dari penelitian ini mampu digunakan sebagai pedoman 

untuk penyelesaian tugas akhir di masa mendatang, serta dapat digunakan 

sebagai berkas tambahan, dan dapat digunakan bagi staf maupun mahasiswa 

yang ingin mengetahui data peminat makanan berat dalam sebuah coffee 

shop. 

 

3.  Bagi Obyek Penelitian 

 Penelitian ini dibuat dengan pertimbangan rasa keingintahuan dari 

pemilik Monopole Coffee Lab, yaitu Irvan Gunawan, dimana Bapak Irvan 

merasa sedang ada perubahan dalam tren penjualan di coffee shop yang 

berdomisili di Surabaya, dan Bapak Irvan Gunawan ingin mengetahui lebih 

lanjut mengenai perubahan tren ini, dan bersedia bekerja sama dengan 

penulis apabila penulis meminta keterangan dari Bapak Irvan Gunawan, dan 

bersedia menerima hasil dari data-data yang akan diberikan penulis 
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nantinya. Menurut Bapak Irvan, pada coffee shop tradisional, belum banyak 

yang menyediakan varian makanan berat dalam menu makanan. Sedangkan 

di dalam coffee shop yang cenderung baru, terdapat banyak varian makanan 

berat dimana bisnis-bisnis tersebut mencontoh keputusan Monopole Coffee 

Lab untuk menjual makanan berat.    

 

1.5  Definisi Operasional 

1.5.1 Indikator Produk (X1) 

 Dalam membuat suatu usaha, tidaklah mungkin bagi pemilik usaha untuk 

tidak memiliki sebuah produk. Karena dalam berjalannya suatu usaha, produk dapat 

diibaratkan seperti nyawa dari bisnis itu sendiri, dan tanpa produk yang mampu 

memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka bukan tidak mungkin jika 

suatu bisnis tidak akan bertahan lama. Menurut Prasastono dan Pradapa (2012), 

kualitas produk adalah suatu cara perusahaan untuk memberikan kepada konsumen, 

memenuhi apa saja yang diinginkan atau dikehendaki oleh konsumen tersebut. 

Sedangkan pada produk kopi, faktor-faktor yang berpengaruh pada kualitas produk 

merupakan: 

1. Kualitas produk berdasarkan rasa dari (X1.1) 

2. Kualitas produk berdasarkan penampilan produk (X1.2) 

3. Kualitas produk berdasarkan ukuran penyajian (X1.3) 
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1.5.2 Indikator Physical Evidence (X2) 

 Secara ideal, physical evidence yang baik harus membantu menarik 

perhatian masyarakat, dan mampu membangkitkan semangat para pelanggan yang 

hadir. Menurut Murwatiningsih (2014), physical evidence merupakan beberapa 

faktor yang dapat dilihat konsumen, seperti: 

a. Kebersihan  

b. Luas dan tertata dengan baik 

c. Memiliki pencahayaan cukup 

 Menurut Wilson, dkk (2012:21) physical evidence ialah sebuah lingkungan 

di mana seperangkat peralatan tempat perusahaan tersebut melakukan interaksi 

dengan pelanggan, dengan fasilitas yang memfasilitasi kenyamanan pelanggan 

untuk mendapatkan pelayanan. 

1.5.3 Keputusan Pembelian (Y) 

 Mengutip Dheany (2012:35), keputusan pembelian merupakan perilaku 

seseorang dalam menentukan faktor untuk melakukan sebuah pembelian kepada 

suatu pilihan produk utuk mencapai kepuasan sesuai kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Menurut William dan Japarianto (2014), ada beberapa hal yang dapat 

dijadikan indikator dalam menentukan Keputusan Pembelian, yaitu: 

a. Konsumen memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan pembelian 

terhadap suatu produk (Y1) 

b. Konsumen memiliki keinginan untuk mereferensikan suatu produk kepada 

orang lain (Y2) 
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c. Konsumen memiliki preferensi utama terhadap suatu produk yang spesifik 

(Y3) 

d.  Konsumen memiliki minat tinggi untuk mencari informasi tentang produk 

atau jasa yang dimminati, untuk mendukung sifat positif dari produk spesifik  (Y4)
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