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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini gaya hidup masyarakat kota semakin kompleks, 

dapat kita lihat gaya hidup masyarakat kota yang semakin bervariasi. Sudah 

merupakan gaya hidup mereka pergi ke salon untuk perawatan dan menghabiskan 

waktu senggang dengan berjalan-jalan di suatu pusat perbelanjaan, shopping, dan 

menghabiskan waktu sambil bercengkrama dan menikmati makanan kecil dan 

minuman di sebuah coffee shop. Dari sekian banyak gaya hidup masyarakat kota, 

yang menjadi tren saat ini adalah mengunjungi coffee shop. Mereka datang kesana 

dengan tujuan ingin menghabiskan waktu senggang di tempat yang suasananya 

nyaman dan menyenangkan sambil bersantai. Di Jakarta sekarang ini sudah 

banyak di temui coffee shop, bahkan keberadaannya sudah menjadi bagian hidup 

dari masyarakat perkotaan. Setiap coffee shop ini mempunyai konsep dan visi 

yang berbeda satu dengan yang lainnya. Konsep coffee shop dalam pengertian 

umum adalah suatu tempat yang menyediakan kopi, teh, minuman ringan, dan 

makanan kecil. 

Dalam memilih sebuah coffee shop, setiap orang mempunyai cara yang 

berbeda. Orang bisa memilih karena tempatnya yang mewah, lokasinya yang 

strategis, atau karena pelayanannya yang memuaskan. Sebagian konsumen 

beranggapan dengan memilih coffee shop yang mewah akan menaikkan image 

mereka. Sebagian konsumen lain memilih yang lokasinya strategis agar mudah 

dijangkau, sedangkan konsumen lainnya akan lebih memilih yang pelayanannya 

memuaskan sehingga membuat mereka merasa nyaman. Perubahan gaya hidup 
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yang terjadi pada masyarakat Indonesia belakangan ini disebabkan oleh adanya 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan  sistem informasi. Hal ini telah 

membawa perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi  masyarakat, bahkan telah 

membawa dampak pada adanya perubahan pada pola konsumsi dan pola makan 

masyarakat. 

Gaya hidup didefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasikan oleh 

bagaimana orang menghabiskan waktu (aktivitas), apa yang mereka anggap 

penting dalam lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan 

tentang diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya. Gaya hidup hanyalah 

cara mengelompokkan konsumen secara psikografis. Gaya hidup pada prinsipnya 

adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Ada orang yang 

senang mencari hiburan bersama kawan-kawannya, ada yang senang menyendiri, 

ada yang senang berpergian bersama keluarga, berbelanja, melakukan aktivitas 

yang dinamis, dan ada pula yang memiliki waktu luang dan uang berlebih untuk 

kegiatan sosial-keagamaan. Gaya hidup dapat mempengaruhi perilaku konsumtif 

individu. 

Masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang tinggi 

biasanya akan cenderung lebih terbuka terhadap informasi dan perubahan yang 

terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat misalnya dalam gaya berbusana, gaya 

potongan rambut dan pola konsumsi pangan. Aktivitas masyarakat perkotaan yang 

padat telah membawa perubahan pada pola kebiasaan mengkonsumsi makanan ke 

arah yang lebih praktis. Tidak hanya sekedar praktis saja, gaya hidup pula telah 

membawa masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki brand image 
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yang ditawarkan di tempat dan suasana yang berbeda yang jarang ditemukan bila 

makanan ini dinikmati di rumah.  

Masyarakat perkotaan dengan gaya hidup kosmopolitan memilih 

menghabiskan sebagian sumberdaya yang mereka miliki berupa uang, waktu, dan 

perhatian, yang menjadi cerminan gaya hidup, dengan mengkonsumsi makanan di 

restoran atau menikmati minuman di coffee shop. Coffee shop sebagai suatu 

tempat yang dipandang mampu mencerminkan gaya hidup dan kelas sosial 

masyarakat perkotaan biasanya dimanfaatkan sebagai sarana bersantai bersama 

teman dan keluarga. Keberadaan coffee shop bahkan dimanfaatkan sebagai tempat 

berbisnis bagi kaum eksekutif atau profesional, selain sebagai tempat untuk 

melepas lelah setelah bekerja seharian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

The Coffee Bean & Tea Leaf sebagai salah satu perusahaan dalam industri 

coffee shop harus terus berusaha menganalisis pasar supaya dapat memenangkan 

persaingan yang semakin ketat. Perusahaan harus berfokus kepada konsumen 

dengan terus berusaha memperbaiki produk dan layanan serta memberikan 

informasi yang akurat kepada konsumen.  

Ada beberapa kendala yang terdapat di outlet The Coffee Bean & Tea Leaf 

yang berlokasi di Sudirman Plaza, untuk seterusnya disebut dengan Coffee Bean 

Sudirman Plaza. Menurut pengelola Coffee Bean Sudirman Plaza, keluhan 

pelanggan adalah tidak tersedianya area untuk merokok yang disediakan oleh 

pihak pengelola gedung Sudirman Plaza dan ketidakpuasan pelanggan bila pilihan 
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minuman telah habis terjual. Selain itu, beberapa pelanggan juga mengeluhkan 

suhu ruangan yang dianggap terlalu dingin atau panas.  

Kepuasan pelanggan merupakan hal yang patut diperhatikan oleh Coffee 

Bean Sudirman Plaza untuk menarik minat konsumen yang baru dan 

meningkatkan kesetiaan pelanggan sehingga target penjualan dapat tercapai. 

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, pihak Coffee 

Bean Sudirman Plaza menyatakan bahwa hingga saat ini penelitian atas kepuasan 

pelanggan terhadap produk yang ditawarkan belum pernah diadakan. Oleh karena 

itu, penelitian yang dilakukan terhadap kepuasan pelanggan didasarkan pada 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana karakteristik umum konsumen Coffee Bean Sudirman Plaza? 

b. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan konsumen merasa puas atas 

kinerja Coffee Bean Sudirman Plaza? 

c. Apa upaya-upaya yang sepatutnya dilakukan oleh Coffee Bean Sudirman 

Plaza untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan 

sebelumnya, maka penelitian ini ditujukan untuk: 

a. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

Coffee Bean Sudirman Plaza. 

b. Menganalisis tingkat kepuasan pelanggan Coffee Bean Sudirman Plaza. 

c. Merumuskan usulan-usulan perbaikan agar dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan terhadap Coffee Bean Sudirman Plaza. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi manajemen Coffee Bean 

Sudirman Plaza dalam merancang strategi pemasaran untuk 

pengembangan produk serta peningkatan kualitas layanan.  

b. Bagi penulis, merupakan sarana pengembangan wawasan dan pengalaman 

dalam menganalisis permasalahan yang ada khususnya di bidang 

pemasaran. 

c. Menyediakan bahan referensi, khususnya bagi kalangan akademis untuk 

pengkajian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.  

 

1.5 Ruang Lingkup 

Dikarenakan keterbatasan waktu, maka penelitian analisis kepuasan 

pelanggan ini dibatasi pada: 

a. Produk yang ditawarkan oleh Coffee Bean Sudirman Plaza. 

b. Lokasi penelitian dilakukan di outlet Coffee Bean Sudirman Plaza. 

c. Waktu penelitian selama satu bulan, dimulai dari minggu ketiga bulan 

Januari 2011 hingga minggu ketiga Februari 2011.
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