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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Pada saat ini, bisnis makanan sedang berkembang pesat. Di sekeliling 

kita dapat ditemukan berbagai jenis bisnis makanan, mulai dari warung, 

kantin, rumah makan atau restoran dan café. Perkembangan restoran dan café 

di Surabaya tergolong cukup pesat. Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah 

restoran dan café di Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 1998 

sampai tahun 2004 (Sutanto, 2008). 

Tabel 1.1 

Perkembangan Restoran dan Cafe di Surabaya (Sutanto, 2008) 

Tahun Jumlah 

1998 8 

1999 12 

2000 35 

2001 36 

2002 71 

2003 81 

2004 83 

Tjahyono Haryono, Direktur PT Sekar Laut Tbk, menyebutkan bisnis 

makanan berupa restoran dan café, setiap tahun pertumbuhan bisnisnya dapat 

mengalami peningkatan sebanyak 20%-30%. Beliau mengungkapkan bahwa 

hampir di setiap mall baru, 30%-40% bagian mall tersebut merupakan 

restoran dan café. Contoh yang dipaparkan oleh beliau adalah Surabaya 
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Town Square, salah satu mall di Surabaya, 70% dari mall tersebut merupakan 

restoran dan café (Soetantini, 2010). 

Salah satu bisnis makanan yang sedang in selain restoran adalah café. 

Yang dimaksud dengan café adalah tempat minum teh atau kopi dan 

menikmati makanan ringan sembari melepas kejenuhan, bersosialisasi, 

berkencan, berbisnis dan lain sebagainya (Royan, 2005). Café bermula dari 

kebiasaan orang Eropa dan Amerika yang senang menikmati kopi, terutama 

ketika kedai kopi Starbucks yang memulai bisnisnya pada tahun 1971 di 

Seattle, Amerika Serikat. Pengunjung kedai kopi tersebut merupakan pekerja 

yang semuanya adalah pria, akan berkumpul setelah bekerja seharian untuk 

melepas penat dengan menikmati secangkir kopi sembari bercakap-cakap 

satu sama lain. Hal ini berlangsung terus menerus sehingga menciptakan 

budaya ngopi yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. 

Pengunjung kedai kopi pun tidak hanya kaum pria saja, namun juga kaum 

wanita dan juga remaja. Seiring berjalannya waktu, kedai kopi lebih dikenal 

dengan sebutan café untuk menggambarkan identitas seseorang yang 

digunakan sebagai tempat bersosialisasi. Café pun mulai berkembang tidak 

hanya menyajikan kopi namun juga menyajikan teh dan jenis minuman 

lainnya serta menyajikan makanan ringan ataupun dengan mengangkat tema-

tema tertentu untuk menarik pengunjung (Dhany, 2010).  

Perkembangan café di Indonesia tergolong cepat terutama pada tahun 

„90an, ketika masuknya café yang berasal dari Amerika Serikat seperti Hard 

Rock Café, Planet Hollywood dan lain sebagainya (Yusra, 2008). Di 

Surabaya, café dapat ditemui di beberapa tempat seperti area perumahan, 
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food festival, mall dan lain sebagainya. Excelso, J.co Donuts dan Starbucks 

merupakan beberapa contoh café yang berada di mall.  Seiring dengan 

bertambahnya jumlah café, muncul gaya hidup baru yaitu gaya hidup ngafe, 

istilah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki kebiasaan 

menghabiskan waktu di sebuah café (Yusra, 2008).   

Café dengan gaya hidup yang ditawarkan sangat diminati oleh 

masyarakat terutama kalangan remaja seperti mahasiswa. Papalia, Olds, & 

Feldman (2004) mengungkapkan bahwa intensitas dan pentingnya 

pertemanan atau persahabatan pada tahap perkembangan remaja paling tinggi 

dibandingkan tahap perkembangan lainnya. Intensitas pertemanan atau 

persahabatan ini dapat berupa kegiatan berkumpul dan menghabiskan waktu 

bersama-sama (bersosialisasi). Dari hasil pengamatan penulis, mayoritas 

pengunjung café adalah kalangan remaja khususnya mahasiswa. Pada saat 

berada di sebuah café, kegiatan yang dilakukan mahasiswa biasanya adalah  

bersosialisasi, berkencan seraya menikmati hidangan yang disajikan. 

Hidangan yang disajikan di café, pada umumnya merupakan makanan ringan 

seperti hamburger, sandwich, sausages dan lain sebagainya serta 

menyediakan minuman seperti kopi, teh dan lain sebagainya (Warsum, 

2005).  

Salah satu makanan ringan yang menarik untuk diangkat dalam bentuk 

café adalah gorengan. Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), gorengan adalah barang apa yang 

digoreng. Gorengan juga merupakan istilah untuk beberapa jenis makanan 

seperti pisang goreng, tempe goreng, pisang molen, combro dan sebagainya 
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(Harianto, Putra, & Siregar, 2007). Gorengan dapat ditemui dan dibeli di 

beberapa tempat seperti di pinggir jalan, pasar tradisional dan juga foodcourt. 

Pada kenyataannya gorengan seperti pisang goreng, tempe goreng, tahu petis, 

pisang molen, ubi goreng dan sebagainya masih kurang mendapat perhatian 

untuk dimasukkan dalam menu yang disajikan di dalam sebuah cafe.  

Berdasarkan data-data di atas, penulis ingin mengangkat gorengan 

seperti pisang goreng, tempe goreng, tahu goreng dan lain sebagainya ke 

tempat yang lebih modern berupa cafe di daerah Surabaya Barat. Untuk 

mendirikan dan mengembangkan sebuah cafe yang menyajikan gorengan 

perlu diperhatikan beberapa hal agar mahasiswa memutuskan untuk membeli   

produk yang ditawarkan seperti karakteristik konsumen dan bauran 

pemasaran (produk, harga, lokasi dan promosi).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat disusun rumusan 

masalah, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan pembelian mahasiswa terhadap café gorengan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian mahasiswa 

terhadap café gorengan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi ilmu psikologi dan 

ekonomi khususnya perilaku konsumen mahasiswa dalam 

pengambilan keputusan pembelian.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pelaku bisnis agar 

mampu mengetahui dan mempelajari faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa terhadap café 

gorengan. Dengan demikian, pelaku bisnis diharapkan dapat lebih 

maksimal dalam menjalankan dan meningkatkan bisnisnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




