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1 PENDAHULUAN 
 

 
 

Latar belakang 
 
 

Di Indonesia, kopi menjadi komoditas perkebunan yang sangat digemari 
oleh penduduk. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan konsumsi kopi di 
Indonesia secara keseluruhan. Sebagai komoditas yang potensial, kopi banyak 
digunakan sebagai bahan baku produk olahan oleh usaha kecil, menengah, dan 
besar. Kebutuhan usaha terhadap bahan baku kopi dan kebutuhan konsumsi 
masyarakat yang selalu meningkat mengakibatkan petani kopi meningkatkan 
produksi sehingga produksi kopi nasional juga mengalami peningkatan setiap 
tahunnya. Budaya minum kopi pada masyarakat Indonesia sudah berlangsung 
lama. Tetapi, seiring perubahan jaman, terjadi perubahan gaya hidup masyarakat 
dalam menikmati kopi tersebut. awalnya kopi hanya dijadikan minuman biasa 
yang bisa diseduh sendiri dirumah. Dahulu, kopi merupakan minuman yang 
dianggap biasa oleh masyarakat.  

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa konsumsi perkapita kopi di 
Indonesia meningkat setiap tahun. Hal ini tentu saja membuka peluang di bidang 
usaha coffee shop atau gerai kopi mengingat dinamika perkembangan zaman telah 
mengubah dimensi masyarakat global yang berdampak terhadap gaya hidup 
seseorang termasuk dalam memenuhi kebutuhan hiburan. Rutinitas yang cukup 
tinggi mengakibatkan minimnya kesempatan untuk memikirkan hiburan, 
sementara hal tersebut sanagat penting dalam memperoleh keseimbangan hidup 
yang menjanjikan, sehingga munculah banyak coffee shop yang menawarkan 
konsep one stop shopping pengunjung dapat memperoleh keinginannya sekaligus 
dalam satu tempat misalnya pengunjung dapat menikmati hiburan yang 
disediakan di coffee shop tersebut sambil menikmati hidangan yang disediakan 
sekaligus sambil bekerja dengan memanfaatkan fasilitas hotspot atau Wi Fi yang 
kini banyak ditawarkan di coffee shop di kota-kota wilayah industri atau kota-kota 
dimana banyak kelas menengah berada dalam hal ini termasuk pelajar dan 
mahasiswa.  

 
Sumber : Survei sosial ekonomi nasional, 2008 – 2012 

Gambar 1 Jumlah konsumsi perkapita kopi di Indonesia 
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Perubahan gaya hidup masyarakat, terutama masyarakat perkotaan, yang 
cenderung konsumtif dan menyenangi produk instan mengakibatkan 
bertambahnya jumlah pengusaha yang menciptakan produk instan atau praktis 
guna memenuhi keinginan konsumen. Meningkatnya konsumsi kopi dan 
perubahan gaya hidup masyarakat menyebabkan mulai berkembangnya industri 
coffee shop di Indonesia. Perkembangan coffee shop modern ini dapat terlihat di 
pusat-pusat perkotaan karena penduduk perkotaan memiliki sikap konsumtif serta 
kelas sosial sebagian dari masyarakat perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan penduduk pedesaan. 

Mulai berubahnya tren minum kopi di kalangan masyarakat diakibatkan 
oleh munculnya berbagai coffee shop atau gerai kopi yang menyediakan kopi 
dengan menu, rasa, kualitas layanan yang variatif serta suasana yang nyaman 
untuk bersantai. Saat ini para kaum urban sudah tidak segan lagi untuk duduk dan 
mengobrol di gerai  kopi sambil menikmati segelas atau secangkir kopi hangat 
ataupun dingin. coffee shop sebagai salah satu jenis restoran dipandang sebagai 
salah satu tempat yang mampu mewakili gaya hidup. Coffee shop biasanya 
dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul dan bersantai bersama teman dan 
keluarga diakhir pekan atau sekedar untuk melepas kepenatan dari rutinitas sehari-
hari. Bahkan tidak jarang kalangan eksekutif dan profesional yang memanfaatkan 
tempat ini sebagai alternatif tempat untuk menjamu rekan bisnis dan kolega dalam 
pertemuan yang bersifat informal. Suasana yang nyaman, rasa dan variasi menu 
serta fasilitas pendukung yang ditawarkan merupakan beberapa alasan yang 
menjadikan coffee shop pilihan tempat untuk berkumpul. 

Pengertian coffee shop yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 
tempat yang menyediakan makanan dan minuman ringan disertai dengan hiburan-
hiburan ataupun berbagai pendukung aktivitas konsumen seperti layanan hot spot 
gratis. coffee shop di berbagai kota besar rupanya tidak hanya menguntungkan si 
pemilik coffee shop dan pencari kerja, hadirnya coffee shop juga melahirkan 
fenomena sosial dan budaya baru. Coffee shop bukan lagi sekedar tempat untuk 
minum kopi dan menyantap makanan ringan sembari melepas kejenuhan dan 
melewatkan waktu. Para pencinta kopi yang rutin berkunjung ke coffee shop 
melihat ada banyak manfaat yang dapat mereka dapatkan saat berkunjung ke 
coffee shop. Pengunjung menjadikan coffee shop sebagai tempat berkumpul, 
bersosialisasi, berkencan, bertukar pikiran, memperluas jaringan dan berbisnis. 
Coffee shop saat ini bersaing dalam menawarkan berbagai macam fasilitas, 
berbagai ragam makanan serta kualitas coffee shop yang selalu diperbaiki untuk 
mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya agar lebih unggul dari coffee shop 
lainnya. Banyak coffee shop yang memberikan fasilitas-fasilitas seperti free 
hotspot, tempat yang nyaman untuk bertemu kolega atau coffee shop yang lengkap 
dengan perpustakaan mini di sudut coffee shop. Sedangkan dari segi makanan atau 
hidangan, coffee shop yang ada saat ini banyak yang menawarkan makanan atau 
minuman dengan harga terjangkau tetapi cukup memuaskan para pelanggannya, 
sehingga konsumen yang datang tidak hanya bisa menikmati minuman atau 
hidangan yang telah dipesannya tetapi bisa browsing internet atau membaca buku 
di coffee shop tersebut dengan nyaman.  

Meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk untuk memuaskan 
pelanggan merupakan salah satu hal yang menjadi tujuan bagi setiap perusahaan 
terlebih perusahaan industri. Banyak produk yang dihasilkan dengan berbagai 
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macam jenis, mutu, serta bentuk, dimana keseluruhan tersebut ditujukan untuk 
menarik minat pelanggan, sehingga konsumen cenderung akan melakukan 
aktivitas membeli produk tersebut. Oleh karena itu setiap perusahaan dituntut agar 
mampu menciptakan produk dengan spesifikasi yang terbaik agar kepuasan 
pelanggan dapat terpenuhi. Hal tersebut menuntut perusahaan untuk dapat 
merumuskan kembali strategi yang ditempuh untuk meningkatkan kemampuan 
bersaing dalam melayani konsumen. Usaha menciptakan dan mempertahankan 
pelanggan hendaknya menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Strategi yang 
tepat dapat menarik pelanggan hendaknya disusun secara cermat, agar pelanggan 
mau membeli produk yang dihasilkan perusahaan. Lebih dari itu dengan segala 
kiatnya, perusahaan juga harus berupaya agar pelanggan dapat menjadi setia 
terhadap produk tersebut.  

Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin 
ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan ini 
memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama terhadap harapan 
pelanggan serta kebutuhannya. Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan 
kepuasan pelanggan dimana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan 
yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pelanggan yang kurang 
menyenangkan. Dalam kaitannya dengan kepuasan pelanggan, kualitas memiliki 
beberapa dimensi pokok, tergantung pada konteksnya. Dalam kualitas produk, ada 
enam dimensi utama yang biasanya digunakan yaitu kinerja, keandalan, fitur, 
keawetan, konsistensi, dan desain. Sedangkan dari kualitas pelayanan terdapat  
lima dimensi yang telah di kemukakan oleh Ziethaml et al  (1990) yaitu 
reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, bukti fisik. Kualitas produk yang 
dirasakan pelanggan akan menentukan suatu persepsi terhadap kinerja perusahaan, 
yang pada gilirannya akan berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Fungsi, 
kualitas dan benefit dari suatu produk merupakan fokus perhatian pelanggan. 
Kebutuhan pelanggan yang terus meningkat dan didasari oleh tingkat kekritisan 
yang semakin tinggi, cenderung menuntut pelayanan secara pribadi dan ikut 
dilibatkan dalam pengembangan suatu produk. Hal inilah yang menjadi dasar 
pemikiran untuk tetap memenuhi kebutuhan. Konsumen gerai kopi pada saat ini 
sudah sangat bervarisasi berdasarkan pekerjaan, usia, tingkat pendapatan dan 
lainnya. Terdapat perubahan pada tren minum kopi di gerai - gerai kopi baik dari 
sisi konsumen maupun motivasi untuk minum kopi pada gerai kopi tersebut. 
motivasi konsumen untuk datang ke gerai kopi tersebut juga beragam dan tidak 
hanya sekedar untuk menikmati produk kopi yang ditawarkan saja, tetapi juga 
untuk mendapatkan fasilitas tambahan yang disediakan oleh gerai kopi tersebut. 
fasilitas yang ditawarkan oleh gerai kopi pun bervariasi dimulai dari lokasi store 
yang nyaman hingga tersedianya fasilitas pendukung aktivitas konsumen seperti 
layanan hotspot gratis. 

 
 

Rumusan Masalah 
 
 

Berkembangnya berbagai jenis cafe dan restoran di bogor dengan berbagai 
kelebihan baik dari citarasa menu maupun konsep restoran serta layanan yang 
ditawarkan merupakan sebuah reaksi atas perubahan tren minum kopi pada gerai 
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kopi dan munculnya berbagai permintaan dari konsumen. Hal ini juga berarti 
semakin ketatnya persaingan diantara kedai tersebut dalam hal merebut perhatian 
konsumen, merebut konsumen serta mempertahankan konsumen yang telah ada di 
Kota Bogor menjadikan peningkatan persaingan diantara gerai kopi di kota bogor. 
Berdasarkan Gambar 2, dapat terlihat tren pertumbuhan cafe dan gerai kopi di 
kota bogor tahun 2009 sampai 2012. Berdasarkan gambar  dapat dilihat bahwa 
jumlah cafe dan gerai kopi di kota bogor meningkat setiap tahunnya. Artinya 
setiap tahun persaingan di bidang ini semakin ketat dan muncul pesaing baru 
setiap tahunnya. 

Saat ini Coffee Toffee berusaha untuk terus meningkatkan kualiatas pelayanan 
yang baik kepada pelanggan dengan memberikan nilai lebih berupa produk, 
layanan, karyawan serta citra restoran. Dalam hal ini manajemen terus 
meningkatkan kualitas dari layanannya dengan harapan pelanggan memperoleh 
kepuasan dan pada akhirnya menjadi pelanggan yang loyal. Dengan banyaknya 
pesaing di Kota Bogor, maka akan dapat terjadi kemungkinan perpindahan 
pelanggan ke kedai lain bila kepuasan yang dirasakan konsumen tidak maksimal 
di Coffee Toffee. Ketidakpuasan konsumen tidak hanya dilihat dari banyaknya 
keluhan namun, ketidakpuasan juga bisa terlihat melalui peralihan pelanggan ke 
gerai kopi lainnya. 

 

 
Sumber : Bps Kota Bogor (diolah) 

Gambar 2 Tren pertumbuhan cafe di Kota Bogor 
 
 Jumlah pengunjung Coffee Toffee setiap bulan belum dapat mencapai 
target jumlah pengunjung yang ditetapkan oleh manajemen Coffee Toffee. setiap 
bulan jumlah pengunjung yang datang ke Coffee Toffee masih dibawah target 
yang telah ditetapkan. Berdasarkan Gambar 3 dapat terlihat bahwa terjadi 
penurunan jumlah pengunjung yang datang pada bulan September, dan pada bulan 
berikutnya jumlah pengunjung kembali meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa 
Coffee Toffee masih belum mampu untuk mempertahankan pengunjung. 
Meningkatkan dan mempertahankan jumlah pengunjung perlu dilakukan oleh 
Coffee Toffee agar dapat bersaing dengan gerai kopi lainnya di kota Bogor karena 
Coffee Toffee merupakan gerai kopi yang baru berdiri dan merupakan penantang 
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pasar pada bisnis gerai kopi di Bogor. Jumlah pengunjung Coffee Toffee  dari 
bulan Juli hingga November dapat dilihat pada Gambar 3.
 

Gambar 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan sebelumnya, maka 
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pasar pada bisnis gerai kopi di Bogor. Jumlah pengunjung Coffee Toffee  dari 
bulan Juli hingga November dapat dilihat pada Gambar 3. 

Gambar 3 Pengunjung per bulan Coffee Toffee 
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pasar pada bisnis gerai kopi di Bogor. Jumlah pengunjung Coffee Toffee  dari 

 
 

ogor, maka akan dapat terjadi 
kemungkinan perpindahan pelanggan ke kedai lain bila kepuasan yang dirasakan 
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hanya dilihat dari banyaknya keluhan namun, ketidakpuasan juga bisa terlihat 
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1. Mengidentifikasi karakteristik  konsumen Coffee Toffee 
2. Menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi kepuasan dan behavioral 

intention pada konsumen Coffee Toffee 
3. Menganalisis tingkat kepuasan dan niat berperilaku konsumen Coffee 

Toffee  
4. Merumuskan implikasi manajerial untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen serta menimbulkan niat berperilaku konsumen Coffee Toffee 
 
 
 

Manfaat Penelitian 
 
 

 Bertitik tolak dari latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai, maka 
manfaat penelitian ini yaitu: 
1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan 

wawasan dan memberikan pengalaman serta merupakan suatu wadah 
dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama masa 
perkuliahan 

2. Bagi manajemen perusahaan, dengan diketahuinya karakteristik konsumen 
dan faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dapat menjadi 
masukan bagi Coffee Toffee untuk menghadapi persaingan di dunia bisnis. 

3. Sebagai referensi dan bahan pembanding bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan, terutama dalam hal penelitian mengenai pengaruh kualitas 
layanan dan produk terhadap kepuasan konsumen. 

4. Bagi MB-IPB, penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi atau 
tambahan perbendaharaan pengetahuan di bidang pemasaran dan dapat 
menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pihak yang berkepentingan dalam 
mengukur perilaku dan tingkat kepuasan konsumen. 

 
 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 
 
 Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada konsumen yang pernah 
melakukan pembelian produk di gerai kopi Coffee Toffee cabang Kota Bogor  dan 
melihat pengaruh kualitas layanan, produk serta persepsi konsumen terhadap 
kepuasan dan niat berperilaku konsumen.  
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