
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia terutama di Pulau Jawa terkenal dengan salah satu hasil buminya 

yaitu kopi yang telah diperdagangkan hingga di seluruh dunia, dalam perkopian dunia 

secangkir kopi di Indonesia dikenal dengan sebutan a cup of java. Sejak jaman 

Belanda, Indonesia merupakan produsen kopi memiliki cita rasa terbaik di dunia 

(Kementrian Perindustrian, 2017). Meminum secangkir kopi bisa dilakukan dirumah 

ataupun di warung kopi (warkop) tetapi itu dulu, kini masyarakat menikmati kopi 

juga dapat dilakukan di kedai kopi dan coffeshop eksklusif dengan segmen pasar yang 

luas, baik dari sisi usia dan gender. Kegiatan meminum kopi di Indonesia mulai 

menjadi tren ketika munculnya film karya anak bangsa yaitu yang berjudul “Filosofi 

Kopi” pada tahun 2014 silam. Padahal kegiatan meminum kopi bukanlah hal yang 

baru di Indonesia. Kopi di Indonesia mengalami peningkatan konsumsi hingga 7% 

pertahun (Hadijah, 2017). 

Banyaknya kedai kopi atau kafe di Indonesia membuat kegiatan minum kopi 

ini bukan lagi hanya sekedar untuk menjamu tamu ketika di rumah dan sekedar untuk 

mengurangi kantuk tetapi telah berubah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia 

baik pria maupun wanita, dari segala usia. Gaya hidup tersebut membuat masyarakat 

Indonesia menjadikan sebuah peluang usaha dan tumbuh pesat sampai saat ini. 



Maraknya industri kopi ini berasal dari orang-orang yang hobi minum kopi kemudian 

tertarik untuk dijadikan bisnis dan menambah penghasilan, bahkan dijadikan sumber 

penghasilan utama. Sebagian besar masyarakat jaman dulu mengkonsumsi kopi di 

warung tetapi saat ini telah berkembang menjadi warung moderen atau disebut juga 

coffee shop. Dengan banyaknya kedai kopi yang buka membuat semakin banyak juga 

persaingan, masing-masing pemilik berlomba-lomba untuk menyediakan fasilitas 

terbaik di kedainya (Kementrian Perindustrian, 2017).  

Berdasarkan data Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia tahun 2016, 

terlihat konsumsi kopi Indonesia juga melonjak selama enam tahun terakhir. Angka 

kenaikan konsumsi kopi naik sebanyak 50 persen menjadi 1,15 kg per kapita dalam 

setahun, di bandingkan pada tahun 2010 hanya sebanyak 80 gram saja per kapita. 

Indonesia mendapatkan peringkat ketiga tertinggi di dunia dalam hal mengkonsumsi 

kopi, hal ini terbukti pada data Euromonitor yang menunjukkan pada tahun 2016 

konsumsi kopi mencapai 682 ribu ton. Hal ini dapat berpengaruh pada menjamurnya 

tempat-tempat yang dipilih konsumen dalam aktivitas mengonsumsi kopi 

(Kumparan.com, 2018). 

Belakangan ini, kedai kopi dengan konsep coffee to go atau drive thru 

banyak bermunculan di kota-kota besar di Indonesia. Coffee to go merupakan 

konsep jualan kopi dengan kedai sederhana, di mana konsumen membeli kopi 

untuk dibawa pulang sehingga tidak membutuhkan tempat yang luas untuk 

membuat kedai kopi konsep tersebut. Konsep Coffee to Go banyak diminati 

oleh banyak orang terutama pecinta kopi, karena harga yang di tawarkan lebih 



murah dibandingkan dengan kafe pada umumnya. Selain itu konsep ini menjadi 

incaran para pelaku usaha karena tidak membutuhkan modal yang besar.  

Kene Kopi merupakan kedai kopi yang berdiri pada awal tahun 2019, 

berlokasi strategis di pusat kota gresik, yakni di jalan Dr.Soetomo nomor 38 

kabupaten Gresik. Menempati lahan seluas 4x4m2 dengan konsep coffee to go, yaitu 

berfokus pada pembelian secara take away. Maksud dari coffee to go yakni produk 

yang dijual hanya bisa dinikmati dengan cara take away atau dibawa pulang. Konsep 

seperti ini mempersingkat waktu untuk pecinta kopi yang tidak mempunyai waktu 

banyak karena tinggal menunggu proses pembuatan sebentar dan kopi langsung bisa 

dinikmati sambil menemani perjalanan atau pun pekerjaan. 

Pada bulan pertama dan kedua dari berdirinya Kene Kopi, omset yang 

didapatkan meningkat 7% bahkan sampai melebihi target yang diharapkan hingga 

masuk bulan ketiga omset menurun signifikan dan jauh dari target yang diharapkan 

oleh pemilik, memasuki bulan keempat, kelima, dan keenam penurunan kembali 

terjadi hingga memasuki bulan ketujuh dan kedelapan omset sedikit naik diatas target 

yang ditentukan. Berikut grafik penjualan yang telah dilakukan oleh Kene Kopi 

secara offline dan online selama 8 bulan terakhir mengalami fluktuasi seperti yang 

ditampilkan pada Gambar 1.1. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Data Penjualan per Bulan Kene Kopi Periode Januari-Agustus 2019 

(Sumber: Data Diolah Pribadi, 2019) 

Berdasarkan data dari Gambar 1.1 penjualan Kene Kopi menunjukkan adanya 

peningkatan dan penurunan dari target yang di tetapkan oleh perusahaan. Pada bulan 

januari Kene Kopi mencapai target yang di tetapkan. Pada bulan februari mengalami 

peningkatan sebesar 7% dari target. Pada bulan maret hingga juni penjualan Kene 

Kopi mengalami penurunan rata-rata sebesar 11% dari target yang ditetapkan bahkan 

jauh dari ekspektasi pemilik. Pada bulan juli dan agustus omset mulai diatas dari 

target yang ditentukan. Menurut Saputro (2016), Penurunan tersebut terjadi karena 

beberapa masalah, seperti masalah pada produk, harga, lokasi dan promosi. Kondisi 

perusahaan yang masih mengalami instabilitas dengan pendapatannya tidak sesuai 

dengan ekspektasi shareholder yang mengharapkan akan terjadinya kenaikan 

pendapatan tiap bulannya sesuai dengan target yang di tetapkan pada awal 

membangun usaha. 
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Gambar 1. 2 Lokasi Kedai Kene Kopi 

(Sumber: Data Diolah Pribadi, 2019) 

 

Berdasarkan Gambar 1.2 lokasi yang strategis di pusat kota Gresik dengan 

konsep yang baru, yaitu Coffee to Go membuat Kene Kopi mudah dijangkau oleh 

konsumen. Sebagai kota yang padat akan industri dan memiliki banyak perusahaan 

BUMN, seperti PT Petrokimia Gresik, PT Semen Indonesia, serta beberapa 

perusahaan swasta dan institusi lainnya, membuat konsep coffee to go ini dirancang 

karena ingin berbeda dari pebisnis kopi yang lain dan ingin menyesuaikan gaya hidup 

masyarakat yang mobilitasnya tinggi dan sibuk dengan berbagai macam kegiatan 

tetapi ingin menikmati kopi dengan service yang cepat. Konsep ini dipilih untuk 

memudahkan pembeli yang mempunyai aktivitas padat, seperti contoh karyawan 

yang tidak memiliki waktu lama untuk menunggu atau sekedar menikmati kopi 

sebelum bekerja. 

 

 

 



Tabel 1. 1 Data lokasi kedai Kene Kopi dan perusahaan sejenis 

Nama 

Perusahaan 
Lokasi 

Aspek Dalam Mempertimbangkan Tempat 

Akses Visibilitas 
Tempat 

parkir 
Lingkungan 

Kene Kopi 

Jl. Dr. 

Soetomo 

No. 38 

Gresik 

√ √ √ √ 

Kaveina 

Jl. Dewi 

Sekardadu 

Gresik 

√ X X √ 

Pit Stop 

Kopi Gold 

Jl. Raya 

Berlian 

Biru No. 

02 Gresik 

√ X √ √ 

(Sumber: Data Diolah Pribadi, 2019) 

 Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat data lokasi tiga kedai kopi yang berbeda. 

Ditinjau dari segi lokasi kedai Kene Kopi memiliki keunggulan dalam aspek 

visibilitas dan tempat parkir dari Kaveina. Kedai Kene Kopi juga unggul dalam aspek 

visibilitas dari Pit Stop Kopi Gold yang tempatnya berada ditengah perumahan dan 

bukan jalan utama. Menurut (Paramitha, 2015) Lokasi merupakan salah satu faktor 

yang cukup penting bagi seorang pengusaha dalam memulai bisnis, pertimbangan 

lokasi tersebut dilihat dari rame atau tidaknya tempat atau lokasi yang dipilih. 

Walaupun kedai Kene Kopi memiliki lokasi yang berada di pusat kota daripada 

perusahaan sejenis hal ini tidak menyebabkan adanya peningkatan penjualan. 

Kene Kopi sebagai salah satu bisnis yang bergerak di industri perkopian 

melihat adanya peluang di industri tersebut. Kene Kopi menawarkan produk es kopi 

susu dengan biji kopi pilihan, yaitu House Blend Robusta Jember Tanggul dan 



Arabica Argopuro dengan briewing yang menggunakan mesin Simonelli Oscar II  

untuk menghasilkan expresso terbaik sehingga memiliki karakter tersendiri dan 

menciptakan sebuah rasa yang khas dibandingan dengan kedai kopi yang lain. Bahan 

pendukung yang digunakan untuk membuat es kopi susu juga berkualitas dan 

didapatkan dari pemasok yang terpercaya. 

Tabel 1. 2 feedback konsumen Kene Kopi 

(Sumber: Data Diolah Pribadi, 2019) 

 Berdasarkan Tabel 1.2 konsumen telah memberikan feedback secara langsung 

setelah melakukan pembelian di Kene Kopi melalui system point of sales untuk 

mengetahui kualitas produk, kecepatan pelayanan, dan customer service.  

Menurut (Kotler & Amstrong, 2018) Produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Apabila 

keluhan ini disampaikan kepada orang lain maka akan mempengaruhi pemikiran 

konsumen lain yang belum membeli dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

produk di kedai Kene Kopi. Ketika kualitas produk yang diharapkan berbeda dengan 

yang didapatkan, maka kemungkinan akan membuat konsumen merasa tidak puas 

Nama Keluhan 

Dyat Agung kopi terlalu sedikit, hampir tidak terasa 

karena dominan susu dan hazelnutnya 

Haidar Hot cappuccino, literally too hot. 

Frothingnya kelamaan, nggak ada foam 

layaknya cappuccino pada umumnya. 

Lila Kopinya kurang kerasa tapi sebenarnya 

semua sudah baik kok. 



dan beralih melakukan keputusan pembelian pada produk sejenis, oleh karena itu 

produk yang disajikan kepada konsumen haruslah benar-benar berkualitas baik dan 

dibuthkan konsumen dan jangan sampai konsumen memiliki kesan negatif terhadap 

produk yang ditawarkan. 

Kene Kopi menetapkan harga dibawah rata-rata harga es kopi susu sejenis di 

daerah Gresik, dengan strategi menggunakan kemasan yang lebih besar dari rata-rata 

es kopi susu yang dijual di Gresik. 

Gambar 1. 3 Perbandingan harga kompetitor 

(Sumber: Data Diolah Pribadi, 2019) 

 Berdasarkan Gambar 1.3 peneliti melakukan survei harga jual dengan 

kompetitor yang ada di kota Gresik. Ditinjau dari segi harga Kene Kopi menjual 

dengan harga Rp. 14.000 untuk es kopi susu sedangkan Kaveina menjualnya dengan 

harga Rp. 18.000 dan Pit Stop Kopi Gold menjualnya dengan harga Rp. 22.000, 
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selain itu Kene Kopi juga menjual es americano seharga Rp. 10.000 sedangkan 

Kaveina menjual dengan harga Rp. 12.000 dan Pit Stop Kopi Gold menjualnya 

dengan harga Rp. 15.000. Menurut (Kotler & Amstrong, 2018) Harga adalah 

sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk 

atau jasa. Harga adalah faktor utama yang memengaruhi pilihan pembeli. Penentuan 

harga sangat menarik untuk diteliti sebab penepatan harga yang sesuai dengan 

kualitas produk yang dipasarkan akan berdampak pada meningkatnya loyalitas 

konsumen untuk membeli. Walaupun harga yang ditawarkan lebih murah daripada 

perusahaan sejenis hal ini tidak menyebabkan adanya peningkatan penjualan pada 

kedai Kene Kopi.  

Tabel 1. 3 Data Promosi kedai Kene Kopi dan perusahaan sejenis 

Nama Perusahaan Promosi 

Buy 1 Get 1 Diskon Give Away Kuis Brosur 

Kene Kopi √ √ √ √ √ 

Kaveina X X X X X 

Pit Stop Kopi Gold X √ √ X X 

(Sumber: Data Diolah Pribadi, 2019) 

Berdasarkan Tabel 1.3 terdapat data promosi secara online pada 3 kedai kopi 

yang berbeda. Pada kedai Kene Kopi sendiri ada beberapa hal terkait dengan promosi 

yang telah dilakukan untuk menarik konsumen, seperti Buy 1 get 1, diskon, give 

away, dan kuis. Dibandingkan dengan kedai Kaveina yang tidak melakukan promosi 

dan Pit Stop Kopi Gold yang hanya melakukan promosi seperti diskon dan give away 

tidak membuat peningkatan penjualan pada kedai Kene Kopi. 



Kene Kopi seringkali mengikuti kegiatan bazar untuk lebih mengenalkan 

brand kepada masyarakat. Selain itu, Kene Kopi juga membagikan brosur kepada 

pengunjung dan voucher diskon yang dapat ditukarkan di kedai untuk konsumen 

yang membeli produk pada saat kegiatan bazar. Kene Kopi juga setiap bulan 

menggunakan strategi promosi dengan menggandeng media partner online seperti 

Info Gresik dan Kuliner Gresik untuk mengenalkan brand Kene Kopi di kota Gresik. 

Dari beberapa promosi yang telah dilakukan oleh Kene Kopi ternyata belum 

menunjukan peningkatan penjualan bahkan penjualan beberapa bulan mengalami 

penurunan.  

Menurut (Kotler & Amstrong, 2018) promosi adalah kegiatan 

mengkomunikasikan keunggulan suatu produk atau jasa yang akan mendorong target 

konsumen untuk membelinya. Program pemasaran yang efektif selalu memadukan 

unsur-unsur bauran pemasaran ke dalam program pemasaran yang dirancang untuk 

mencapai tujuan perusahaan dengan melibatkan konsumen untuk memberikan nilai 

suatu produk atau jasa kepada mereka. Bauran pemasaran merupakan alat taktis 

perusahaan untuk membangun posisi yang kuat di target pasar seperti dari 4P, yaitu 

product, price, place, and promotion, serta beberapa cara yaitu dari sisi teknologi, sisi 

lingkungan, tempat tinggal dan budaya yang melingkupi para konsumen. Bauran 

pemasaran adalah salah satu variabel utama yang sering menjadi alasan konsumen 

dalam membuat keputusan pembelian dari suatu produk atau jasa (Mohammad 

Anindityo U. S., 2017). 



Berdasarkan latar belakang yang di uraikan, perusahaan perlu mempelajari 

bauran pemasaran dan perilaku keputusan pembelian konsumen agar dapat membuat 

strategi untuk meningkatkan penjualan. Data tentang bagaimana konsumen memiliki 

kegemaran terhadap minuman kopi, juga terjadinya fluktuasi terhadap pendapatan, 

harga yang lebih murah daripada kompetitor, tanggapan faktor utama konsumen 

terhadap pertimbangan untuk membeli kopi, lokasi yang lebih strategis dari 

kompetitor dan promosi yang sudah seringkali dilakukan ternyata belum mampu 

mengingkatkan penjualan kedai Kene Kopi, maka dari itu peneliti akan meneliti 

sebuah penelitian yang berjudul Analisis Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Kene Kopi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, maka rumusan masalah atas 

penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Apakah produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

Kene Kopi? 

2. Apakah harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Kene 

Kopi? 

3. Apakah lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

Kene Kopi? 

4. Apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

Kene Kopi? 



1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk terhadap keputusan 

pembelian produk Kene Kopi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian produk Kene Kopi. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan 

pembelian produk Kene Kopi. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian produk Kene Kopi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Harapan dari pari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Menjadi referensi yang bermanfaat dan mampu memberikan wawasan bagi pembaca 

mengenai pengaruh produk, harga, lokasi dan promosi terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

.4.2 Manfaat Praktis 

Tim Kene Kopi mampu memahami pengaruh kualitas produk, harga, lokasi dan 

promosi terhadap keputusan pembelian konsumen, yang akhirnya dapat 

meningkatkan penjualan pada perusahaan. Diharapkan penelitian ini dapat memberi 



informasi dan saran sehingga hasilnya dapat menjadi refrensi untuk membuat strategi 

bagi perusahaan. 

 


