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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sudah menjadi sebuah kebiasaan anak muda sebelum melakukan aktivitas 

pada zaman sekarang yaitu mengonsumsi kopi dan bersantai di café. Maka 

perkembangan bisnis café di kota Surabaya tumbuh dengan pesat seiring dengan 

gaya hidup konsumtif penikmat kopi yang terus berkembang (Sugianto., 2012). 

Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat jumlah café di Surabaya pada 

tahun 2018 mencapai 1.341 dan akan terus meningkat. Melihat dari data tersebut 

maka sudah jelas bahwa persaingan bisnis café di Surabaya sudah sangat ketat. 

Menurut Sugianto (2012) dapat dilihat “bahwa potensi pasar industri makanan dan 

minuman di Surabaya sudah sangat tinggi sehingga membuat para pengusaha café 

baik dari dalam dan luar Surabaya juga ikut tertarik melakukan ekspansi di 

Surabaya.” 

Persaingan bisnis café yang semakin ketat ini membuat para pemilik café 

berlomba lomba untuk menciptakan produk yang terbaik dan paling diminati oleh 

para pecinta kopi (Indranto., 2015). Café sendiri adalah tempat para pengunjung 

dapat menikmati kopi dan dihibur dengan pertunjukan musik, serta merupakan 

tempat bagi para pengunjung dapat “memesan berbagai jenis minuman seperti teh, 

kopi, dan berbagai jenis kue (Indranto., 2015). Dahulu café sendiri diartikan sebagai 

sebuah gaya restoran yang tidak menyediakan fasilitas meja dan kursi. Konsep café 
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saat ini sudah berubah menajdi self service dimana konsumen melakukan pemesan 

makanan dari sebuah counter kemudian setelah pesanan siap konsumen mengambil 

pesanan tersebut sendiri.” “Biasanya sebuah café menawarkan pilihan menu yang 

bervariasi seperti berbagai jenis kopi, espresso, dan makanan ringan pendamping 

kopi lainnya”. “Café pada umumnya menyajikan suasana yang santai dan kasual”. 

“Seiring berjalannya waktu, café juga ikut berkemang menyesuaikan dengan pola 

dan kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat”. Model café saat ini sudah 

banyak berubah, perubahannya dapat dilihat dengan adanya penataan meja dan 

kursi yang diletakkan didalam dan diluar ruangan merupakan ciri lain dari café 

(Indranto., 2015). 

Salah satu café yang terkenal di Surabaya yaitu Kedai Kopi Kenangan, Kopi 

Kenangan lebih sering di kenal sebagai coffee shop karena beberapa outlet Kopi 

Kenangan memiliki luas café yang tidak terlalu besar sehingga cocok untuk take 

away kopi. Kedai Kopi Kenangan juga dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 

bersantai dan nongkrong walaupun cafenya tidak terlalu luas, sehingga dapat 

tergolong dalam jenis café. Banyak faktor yang mempengaruhi Kopi Kenangan 

dapat menjadi salah satu brand yang terkenal di Surabaya dan membuat café ini 

diminati oleh para konsumennya. “Maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti 

beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu brand knowlage, brand trust, dan brand 

commitment dalam pengaruhnya pada brand experience pada kopi Kenangan 

Surabaya”. 

“Sebuah café akan terus berkembang tidak terlepas dari peranan para 

konsumennya yang berkaitan dengan brand commitment, brand commitment 
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sendiri adalah seberapa besar komitmen kognitif dan afektif pelanggan terhadap 

sebuah merek (Kang et al., 2014)”. Pelanggan yang memiliki komitmen pada sebuah 

merek akan memilih atau menggunakan merek tersebut sebagai sebuah alternatif 

pilihannya (M & D, 1994). Sehingga komitmen pada sebuah brand tersebut muncul 

karena adanya kepercayaan akan sebuah brand atau dapat di sebut sebagai brand 

trust. Munculah faktor lain yang berhubungan yaitu brand trust, brand trust sendiri 

adalah keinginan pelanggan itu sendiri untuk mengandalkan dan percaya kepada 

kemampuan brand yang dipilih untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan 

konsumen harapkan “(Chaudhuri & Holbrook, 2001; Ha & Perks, 2005; Jin, Line, 

& Merkebu, 2015)”. Menurut (Belaid & Behi, 2011) brand trust berkaitan dengan 

kredibilitas informasi yang diberikan tentang sebuah brand, kinerja brand tersebut, 

dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggannya.  

“Faktor lain yang penting pada sebuah café yaitu brand experience, brand 

eperience yang baik dapat tercipta jika seseorang merasakan sebuah pengalaman 

yang baik dengan suatu brand, sebagian besar dari para konsumen yang 

mendapatkan brand experience yang baik akan melakukan pemembelian produk 

dan menggunakan layanan brand tersebut secara berulang dibanding membeli 

brand pesaing (Brakus et al., 2009)”. “Kusuma (2014) mengatakan brand experience 

yang dibentuk oleh suatu merek dibuat sebaik mungkin agar kesetiaan konsumen 

terhadap merek tersebut juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya”. “Sehingga 

hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kang et al (2017) yang 

mengatakan bahwa brand experience mempengaruhi brand knowledge”. “Brand 

knowledge sendiri erat kaitannya dengan pengetahuan dari seorang pelanggan 
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tentang sebuah brand tertentu (Baker et al., 2014)”. Brand knowledge juga 

berhubungan secara langsung dengan kualitas informasi yang didapat oleh 

pelanggan tentang suatu brand  (Blackwell, Miniard, & Engel, 2001) atau tentang 

atribut tertentu dari sebuah brand dalam kategori yang sama (Baker et al., 2014). 

Dalam penelitian ini variabel penelitian yang dipilih yaitu brand experience, 

karena pada kondisi saat ini sudah sangat banyak café baru yang bermunculan 

dengan konsep dan keunikannya masing masing. Diantara banyaknya café yang ada 

di Surabaya, Kedai Kopi kenagan adalah salah satu café dengan jumlah outlet cukup 

banyak yaitu 18 outlet yang tersebar di Surabaya dan merupakan café terkenal yang 

diminati masyarakat Surabaya. Dengan meneliti brand experience ini diharapkan 

peneliti dapat mengetahui dampaknya kepada konsumen café jika di hubungkan 

dengan brand knowledge, brand trust, dan brand commitment. Object penelitian 

yang di gunakan yaitu seluruh konsumen Kedai Kopi Kenangan di Surabaya.  

“Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Kang et al (2017) mengatakan 

bahwa brand experience mempengaruhi secara signifikan terhadap brand 

knowledge, brand attachment, dan brand trust”. “Serta didukung pula dengan 

penelitan terdahulu yang di lakukan oleh Kang et al (2014)  menyatakan bahwa 

brand trust berpengaruh positif kepada brand commitment”. “Kedua penelitian 

terdahulu tersebut dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis saat 

ini”. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Brand Experiences Terhadap Brand Knowledge, Brand Trust dan Brand 

Commitment Pada Konsumen Kopi Kenangan Surabaya”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adapun beberapa rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini 

berdasarkan latar belakang tersebut adalah: 

1.  Apakah brand experience berpengaruh signifikan terhadap brand knowledge 

pada konsumen Kopi Kenangan di Surabaya? 

2. Apakah brand experience berpengaruh signifikan terhadap brand trust pada 

konsumen Kopi Kenangan di Surabaya? 

3. Apakah brand knowledge berpengaruh signifikan terhadap brand trust pada 

konsumen Kopi Kenangan di Surabaya? 

4. Apakah brand Trust berpengaruh signifikan terhadap brand commitment pada 

konsumen Kopi Kenangan di Surabaya? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah 

di rumusan dalam penelitian ini, adalah: 

1.     Mengetahui apakah brand experience berpengaruh signifikan terhadap brand 

knowlage pada konsumen Kopi Kenangan di Surabaya. 

2. Mengetahui apakah brand experience berpengaruh signifikan terhadap brand 

trust pada konsumen Kopi Kenangan di Surabaya. 

3. Mengetahui apakah brand knowledge berpengaruh signifikan terhadap brand 

trust pada konsumen Kopi Kenangan di Surabaya. 
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4. Mengetahui apakah brand Trust berpengaruh signifikan terhadap brand 

commitment pada konsumen Kopi Kenangan di Surabaya. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini dibagi menajdi dua yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1) Manfaat teoritis 

“Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana pengaruh brand 

experience terhadap brand knowledge, brand trust dan brand commitment”. 

“Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan variable sejenis”. 

2) Manfaat praktis  

“Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pada para 

pelaku bisnis khususnya pebisnis café tentang pentingnya brand experience 

terhadap beberapa aspek lainnya pada sebuah café”. 

 


