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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Konteks Penelitian 

Mengonsumsi kopi kini sudah menjadi kebiasaan atau bahkan rutinitas 

bagi sebagian orang. Tidak hanya bapak-bapak yang suka mengonsumsi kopi, 

kawula muda juga suka menjadikan kopi sebagai teman dalam menjalani 

aktivitas. Awalnya tujuan mengonsumsi kopi karena ingin menjaga mata tetap 

terjaga, tapi kini mengonsumsi kopi dijadikan rutinitas bagi sebagian orang.  

Salah satu tempat yang dapat dijadikan tujuan untuk mengonsumsi kopi 

adalah kedai kopi. Di Surabaya sendiri sudah banyak bermunculan kedai kopi, 

bahkan beberapa kedai kopi sudah memiliki banyak merchant yang tersebar di 

seluruh bagian Kota Surabaya. Kedai kopi menawarkan menu kopi yang cukup 

beragam, dengan harga yang relatif lebih murah daripada coffee shop ternama 

seperti Starbucks dan Excelso.  Kedai kopi tidak hanya menjual minuman sekadar 

kopi dan susu saja, namun kini menu kopi di beberapa kedai kopi sangat beragam. 

Penambahan beberapa bahan seperti rum, cookies, dan regal yang ditambahkan ke 

dalam segelas kopi menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung kedai kopi. 

Salah satu perkumpulan masyarakat yang paling sering beraktivitas di 

kedai kopi adalah mahasiswa, dan juga mahasiswa merupakan agent of change 

(Ruhadi dan Herlina, 2013:106). Bagi mahasiswa, ada banyak tujuan ketika 
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memutuskan untuk mengunjungi kedai kopi. Tidak hanya seorang diri, sebagian 

dari mahasiswa umumnya mengunjungi kedai kopi untuk berkumpul bersama 

teman-teman lainnya dan berinteraksi satu sama lain. Kedai kopi dijadikan titik 

kumpul  untuk berbincang ringan, bertukar pikiran, dan bertukar informasi sambil 

menikmati segelas kopi. Berinteraksi sosial merupakan kesempatan layanan yang 

ditawarkan oleh kedai kopi untuk masyarakat, tidak hanya sekedar tempat 

berkumpul dan minum kopi (Cita, 2015:4).  

Pelanggan kedai kopi memilih mengunjungi kedai kopi karena harga yang 

ditawarkan lebih murah daripada coffee shop, dengan begitu pengeluaran tidak 

terlalu membengkak karena harus berkunjung ke tempat dengan harga yang 

mahal. Harga kopi di kedai kopi berkisar antara Rp. 10.000 hingga Rp. 25.000, 

sedangkan harga kopi di coffee shop ternama berkisar antara Rp. 30.000 hingga 

Rp. 50.000. Kedai kopi dijadikan tempat tujuan karena mahasiswa bisa menikmati 

fasilitas yang diberikan oleh kedai kopi sembari duduk dalam jangka waktu yang 

lama untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan lainnya. Selain alasan di atas, ada 

juga beberapa orang yang sengaja mengunjungi kedai kopi karena memang suka 

dengan menu kopi yang disajikan kedai kopi tersebut. 

Pertumbuhan kedai kopi yang semakin meningkat di Kota Surabaya 

membuat persaingan antar kedai kopi ikut meningkat pula. Berikut ini merupakan 

data yang dipaparkan Anggreani (2014:260) menunjukkan perkembangan kedai 

kopi di Kota Surabaya: 
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Tabel 1.1 Perkembangan Usaha Kedai Kopi di Kota Surabaya Tahun 2006-2010 

Tahun Jumlah Perkembangan Kedai 

2006 84 kedai 

2007 78 kedai 

2008 80 kedai 

2009 90 kedai 

2010 110 kedai 

Sumber: Badan Statistik Surabaya Tahun 2010 

 Kedai kopi sekarang pun sangat banyak jenisnya, konsep kedai kopi yang 

banyak bermunculan sekarang yaitu kedai kopi dengan konsep take away. Kedai 

kopi seperti ini banyak diminati karena kemasan kopi yang praktis dibawa 

kemana-mana dan bisa dibawa pulang. Apalagi dengan maraknya pengguna 

layanan pesan antar makanan berbasis online, membuat bisnis kopi take away 

mempunyai banyak konsumen tetap. Konsep bisnis kedai kopi seperti ini pun 

tidak memerlukan ruang hangout yang luas, namun semakin luas ruang hangout 

akan semakin banyak pula konsumen yang datang berkunjung.  

Satu kedai kopi dengan yang lainnya berlomba memberikan fasilitas yang 

bisa membuat konsumen merasa puas dan mau untuk kembali datang berkunjung. 

Fasilitas diberikan dengan harapan konsumen akan merasa nyaman ketika 

berkunjung. Fasilitas yang umumnya ada di kedai kopi selain tempat yaitu AC, 

wifi,  toilet, musik, bermacam-macam permainan untuk bermain game dan tempat 

parkir yang luas. Demi menunjang kebutuhan konsumen, fasilitas diberikan dalam 

bentuk perlengkapan fisik agar konsumen merasa nyaman dan kepenuhannya 

terpenuhi (Faradisa dkk, 2016:6). Semakin banyak dan semakin bagus fasilitas 

yang diberikan oleh sebuah kedai kopi, maka akan semakin konsumen senang dan 
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berkeinginan untuk datang kembali. Setiap kedai kopi menonjolkan fasilitas yang 

berbeda dengan kedai kopi lainnya, hal ini merupakan alasan mengapa mahasiswa 

memilih datang berkunjung ke kedai kopi sesuai dengan fasilitas apa yang 

dibutuhkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik 

untuk meneliti “Analisis Minat Mahasiswa terhadap Usaha Kedai Kopi 

Ditinjau dari Fasilitas, Harga, Kualitas Produk dan Kepuasan Pelanggan”. 

 Sebelum peneliti melakukan penelitian lebih jauh, ada beberapa referensi 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Adapun pembahasannya sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 
1 Judul               : Nongkrong di Warung Kopi sebagai Gaya Hidup 

Mahasiswa di Mato Kopi Yogyakarta 

Ditulis Oleh    : Pramita, Dea dan Pinasti, Indah 

Publikasi         : 2016 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode penelitian 

kualitatif. 

2. Menggunakan mahasiswa 

sebagai objek penelitian. 

 

1. Menggunakan variabel gaya hidup. 

 

2 Judul              : Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Layanan terhadap 

Kepuasan Pelanggan Kedai Kopi Bengkalis di Pekanbaru 

Ditulis Oleh   : Syahsudarmi, Siti 

Publikasi        : 2018 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan variabel fasilitas. 

2. Menggunakan objek penelitian 

yang sudah berkunjung ke kedai 

kopi minimal tiga kali. 

1. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif 

2. Menggunakan teori kepuasan 

pelanggan. 

3. Menggunakan variabel kualitas 

layanan. 

Sumber: Data Dioleh (2019) 
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Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
3 Judul              : Motivasi Mahasiswa Mengunjungi Kedai Kopi di Bandar 

Lampung 

Ditulis Oleh   : Pratama, Agung 

Publikasi        : 2019 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode 

penelitian kualitatif. 

2. Menggunakan mahasiswa 

sebagai objek penelitian.  

3. Menggunakan beberapa kedai 

kopi sebagai lokasi penelitian. 

 

1. Menggunakan motivasi sebagai fokus 

penelitian. 

 

Sumber: Data Diolah (2019) 

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwasannya mengunjungi kedai kopi merupakan gaya hidup mahasiswa dan 

setiap kedai kopi menawarkan fasilitas berbeda untuk menciptakan daya tarik 

kedai kopi itu sendiri. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana minat mahasiswa terhadap usaha 

kedai kopi ditinjau dari fasilitas, harga, kualitas produk dan kepuasan pelanggan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang 

ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui deskripsi minat 

mahasiswa terhadap usaha kedai kopi ditinjau dari fasilitas, harga, kualitas 

produk dan kepuasan pelanggan.  



6 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Manfaat dilakukannya penelitian ini untuk peneliti guna menambah ilmu 

pengetahuan, dan mengetahui tentang bagaimana minat mahasiswa terhadap usaha 

kedai kopi ditinjau dari fasilitas, harga, kualitas produk dan kepuasan pelanggan. 

2. Bagi Universitas 

Dapat memberikan gambaran dan informasi yang berguna bagi mahasiswa 

dan dapat menjadi dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Objek Penelitian 

Diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan infomasi dan dapat 

menjadi bahan evaluasi bagi pemilik kedai kopi agar keberlangsungan usahanya 

dapat tetap hidup dan bisa menarik pelanggan untuk selalu datang berkunjung. 

 


