
 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

Kopi memiliki peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian 

masyarakat di Indonesia. Saat ini sekitar 92% produksi kopi berada di bawah 

petani-petani kecil atau koperasi (AEKI 2016). Besaran persentase inilah yang 

menjadikan banyak pelaku bisnis di Indonesia sangat tertarik untuk menjadikan 

kopi sebagai produk usahanya. 

Kopi menjadi salah satu komoditas yang penting baik dari segi konsumsi 

maupun dari segi produksi. Hal ini terlihat dari jumlah konsumsi kopi per 

gelasnya yang mencapai 500 milyar gelas per tahun. Konsumsi kopi Indonesia 

mengalami kenaikan rata-rata 7.7% per tahun (Tabel 2), lebih tinggi daripada 

pertumbuhan konsumsi kopi dunia dengan rata-rata 2.5% per tahun (ICO 2015). 

Selain itu juga tercatat ada 25 juta produsen kecil di seluruh dunia yang 

menggantungkan hidup pada komoditas kopi. International Coffee Organization 

(ICO) mencatat bahwa total produksi dunia adalah sebesar 9 juta pada tahun 2015 

dan Indonesia termasuk ke dalam 10 negara penghasil kopi terbesar (Tabel 1). 

Tabel 1 Sepuluh besar negara produsen kopi di dunia tahun 2015 
No. Negara Produksi (juta ton) 

1 Brazil 3.30 

2 Vietnam 1.53 

3 Kolombia 0.84 

4 Indonesia 0.60 

5 Ethiopia 0.39 

6 Honduras 0.35 

7 India 0.31 

8 Uganda 0.22 

9 Peru 0.22 

10 Guatemala 0.21 

11 Lain-lain 1.25 

Total Produksi Dunia 9.00 
Sumber: ICO (2015) 

Berdasarkan informasi yang didapat dari International Coffee Organization 

(ICO) Coffee Statistics dan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), secara 

keseluruhan, konsumsi kopi di dalam negeri mengalami peningkatan yang 

signifikan (Tabel 2). Namun, sebagian besar kopi yang dikonsumsi oleh 

masyarakat adalah kopi yang telah diolah dan siap untuk dikonsumsi. 

Perkembangan suatu produk baik dari segi konsumsi maupun produksi 

mengakibatkan pemasaran produk menjadi begitu kompleks. Oleh karena itu 

interaksi di pemasaran dengan sistem dan aktivitasnya harus mampu mendekatkan 

antara konsumen dengan produk serta nama merek perusahaan yang ditawarkan. 

Pada saat ini aspek pemasaran tidak hanya mengarah pada fungsi dari bauran 

pemasarannya saja, melainkan juga sudah dikaitkan dengan merek yang mampu 

memberikan citra terhadap produk tersebut yang membuat pasar akan lebih fokus. 
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Tabel 2 Konsumsi kopi Indonesia 

No Tahun 
Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

Kebutuhan Kopi 

(kilogram) 

Konsumsi Kopi 

(Kg/kapita/tahun) 

1 2010 237,000,000 190,000,000 0.80 

2 2011 241,000,000 210,000,000 0.87 

3 2012 245,000,000 230,000,000 0.94 

4 2013 249,000,000 250,000,000 1.00 

5 2014 253,000,000 260,000,000 1.03 

6 2015 257,000,000 280,000,000 1.09 

7 2016 260,000,000 300,000,000 1.15 
Sumber: Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia 2016 

 

Didalam melakukan pemasaran, merek memegang peranan yang sangat 

penting, salah satunya adalah menjembatani harapan konsumen pada saat 

perusahaan menjanjikan sesuatu yang akan didapat konsumen. Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa adanya ikatan emosional yang tercipta antara konsumen 

dengan penghasil produk melalui merek. Pesaing bisa saja menawarkan produk 

yang mirip, akan tetapi mereka tidak mungkin bisa menawarkan janji emosional 

yang sama terhadap konsumen. Merek dengan citra yang baik akan mendapatan 

penilaian yang baik dimata konsumen dan tentu saja hal ini akan meningkatkan 

nilai dari produk itu sendiri. Karena itu merek merupakan aset penting dalam 

sebuah bisnis. Meskipun merek bersifat intangible, tapi nilai sebuah merek lebih 

dari pada sesuatu yang tangible.  

Menurut Temporal dan Lee (2002), merek dapat menawarkan banyak hal 

pada konsumen. Salah satunya adalah pilihan yang jelas, di mana pengalaman 

seseorang terhadap suatu merek akan memudahkannya dalam memilih merek 

pada kesempatan berikutnya, baik dalam hal ketertarikan merek maupun 

penempatannya. Hal lainnya adalah aspek bauran pemasaran yang lebih kokoh, di 

mana merek yang kuat selalu didasari pada kualitas. Kedua hal ini dapat 

memengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap suatu merek produk 

tertentu. Artinya, ekuitas merek yang merupakan kesan tentang suatu merek 

produk tertentu dapat memiliki peranan penting dalam keputusan pembelian 

konsumen terhadap produk tersebut. Semakin kuat ekuitas merek suatu produk, 

semakin kuat pula rasa percaya diri konsumen dalam pengambilan keputusan 

pembelian, sehingga mengantar perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari 

waktu ke waktu. 

Seiring dengan berkembangnya jaman, masyarakat kota pada saat ini 

mengalami perubahan gaya hidup (lifestyle). Salah satu manifestasi gaya hidup 

modern saat ini adalah kebiasaan kelompok masyarakat tertentu yang menjadikan 

kafe kopi atau coffee shops sebagai tempat pertemuan (meeting point). Tempat 

yang nyaman dengan suasana yang nyaman membuat konsumen ‗betah‘ dan 

nyaman untuk berlangganan secara terus menerus (loyal). Konsumen pada 

umumnya lebih memilih coffee shops yang berfasilitas lengkap dan memenuhi 

kebutuhan yang mereka inginkan. 

Coffee shops telah banyak memiliki manfaat tersendiri bagi berbagai tipe 

konsumen dari berbagai kalangan berbeda, mulai dari usia, pekerjaan, latar 

belakang pendidikan, pengeluaran rutin untuk konsumsi, dan lain-lain. Konsumen 

memanfaatkan kedai kopi untuk berbagai keperluan ataupun kepentingan mereka 
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sendiri. Berbagai jenis konsumen membuat persaingan usaha menjadi sesuatu hal 

yang harus diperhatikan untuk para pengusaha dalam menjalankan dan 

mempertahankan usahanya. Bisnis coffee shops mengalami perkembangan, 

dimana di hampir semua shopping mall di Indonesia terdapat coffee shops yang 

perkembangannya lebih dominan dibandingkan merek lain yaitu Starbucks 

(Amerika), Coffee Bean & Tea Leaf (Amerika), serta merek lokal seperti MAXX 

Coffee dan Excelso. Perubahan gaya hidup juga menjadikan suatu persaingan 

uusaha menjadi hal positif yakni untuk memperbesar pangsa pasar dan 

mempermudah market education. 

Sutisna (2002) menyatakan gaya hidup adalah cara hidup yang diidentifikasi 

oleh bagaimana seseorang menghabiskan waktu mereka, apa yang mereka anggap 

penting dalam lingkungannya, dan apa yang mereka pikirkan tentang diri sendiri 

dan juga dunia sekitarnya. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2008), 

keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli 

dimana konsumen benar-benar membeli. Adanya masalah gaya hidup yang 

mempengaruhi konsumen untuk membeli sebuah produk di Coffee Shop, 

membuat peneliti juga ingin melakukan penelitian mengenai gaya hidup yang 

berfokus pada konsumen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Warayuanti 

dan Suyanto (2015) menunjukkan bahwa gaya hidup memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Dari fenomena di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana pengetahuan 

dan penilaian konsumen di Bogor terhadap perkembangan bisnis coffee shop 

tersebut diukur dari bauran pemasaran, gaya hidup, dan ekuitas mereknya untuk 

meninjaung seberapa besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian.  

Salah satu pelaku bisnis kopi dengan konsep kafe yang berada di wilayah 

Kota Bogor adalah MAXX Coffee, usaha ini bergerak dalam bidang agribisnis 

yang memasarkan berbagai jenis kopi asli Indonesia atau biasa disebut dengan 

kopi lokal (specialty coffee) dibawah naungan Lippo Group. MAXX Coffee 

menjanjikan untuk menonjolkan produk kopi asli Indonesia, seperti kopi gayo 

khas Aceh, kopi Toraja, kopi Kintamani, dan  kopi Wamena khas Papua demi 

mendongkrak penjualan kopi lokal untuk bersaing dengan penjualan kopi impor 

dari pesaing. 

Tidak hanya menawarkan pengalaman menikmati aneka kopi asli Indonesia, 

MAXX Coffee juga ingin menjadikan MAXX Coffee sebagai meeting point atau 

tempat yang nyaman untuk berkumpulnya berbagai komunitas masyarakat. 

Beberapa gerai MAXX Coffee dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi hingga 100 

Mbps. Sementara itu, demi mempercepat ekspansi gerainya, MAXX Coffee sejak 

awal sudah memanfaatkan bisnis properti Lippo Group yang tersebar di berbagai 

daerah. Setidaknya, gerai-gerai MAXX Coffee akan hadir di berbagai properti 

yang dimiliki Lippo Group — baik dalam bentuk full coffee shop, counter, 

maupun kontainer di wilayah parkiran. Tak hanya produk, MAXX Coffee juga 

menawarkan harga yang cukup kompetitif, yakni 20-30% lebih murah 

dibandingkan merek incumbent. Dengan harga yang terjangkau itu, MAXX 

Coffee berkeyakinan akan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Antara lain, 

pasar daerah yang haus akan lifestyle yang baru. 

Usaha kafe atau kedai kopi yang memasarkan kopi sebagai produk 

utamanya di wilayah Bogor hingga tahun 2017 terus bertambah, khususnya di 

area pusat perbelanjaan (shopping mall). Persaingan bisnis tersebut mendorong 
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MAXX Coffee untuk merumuskan dan juga mengimplementasikan strategi untuk 

dapat memenangkan pasar. Dalam keadaan persaingan yang ketat, MAXX Coffee 

tidak dapat hanya memusatkan perhatiannya pada produk yang telah dihasilkan. 

Namun sebaliknya juga memikirkan bagaimana cara yang akan ditempuh melalui 

strategi pemasaran yang tepat agar produk yang dihasilkan dapat menarik 

perhatian konsumen, sehingga akhirnya konsumen memutuskan untuk mau 

membeli produknya dan menjadi langganan yang loyal. Hal tersebut akan 

membuat perusahaan dapat mempertahankan siklus hidupnya dan berkembang 

dengan baik dalam menghadapi para pesaing dari produk-produk sejenis. 

Persaingan membuat perusahaan harus jeli dalam menentukan bauran 

pemasaran (marketing mix), memahami bagaimana gaya hidup konsumennya, dan 

ekuitas merek yang digunakan. Adapun faktor-faktor yang mendukung keputusan 

pembelian adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran jasa terdiri dari produk 

(product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion), orang (people), 

bukti fisik (physical evidence), dan proses (process) (Lovelock dan Wright 2011). 

Faktor yang mendukung gaya hidup ialah elemen aktivitas, minat, dan opini 

konsumen. Sedangkan untuk ekuitas merek, faktor-faktor yang mendukung 

keputusan pembelian ialah kesaradan merek (brand awareness), asosiasi merek 

(brand assosiation), kesan kualitas (perceived quality), dan kesetiaan merek 

(brand loyalty).  

Sampai saat ini tujuan yang ditargetkan MAXX Coffee untuk bersaing 

dengan kafe kopi berbasis kopi impor belum tercapai dan belum dapat 

memaksimalkan kesadaran atas brand (merek) dari MAXX Coffee itu sendiri 

kepada para konsumen. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah mengenai 

analisis kecenderungan pengaruh bauran pemasaran, gaya hidup, serta ekuitas 

merek MAXX Coffee Bogor yakni di Lippo Plaza Bogor dan Lippo Keboen Raya 

Bogor terhadap keputusan pembelian konsumen MAXX Coffee.  

 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan diatas, diketahui bahwa 

ragam jenis kopi lokal di MAXX Coffee selalu dipertahankan kualitasnya dan 

diupayakan agar semakin dapat dikenal luas oleh seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia, akan tetapi persaingan yang cukup tinggi antar usaha coffee shop 

khususnya di Kota Bogor mengharuskan setiap perusahaan untuk dapat meraih 

dan mempertahankan keunggulan bersaing dengan menciptakan ekuitas merek 

dan bauran pemasaran yang kuat. Saat ini konsumen tidak hanya menimbang satu 

jenis produk dalam kaitannya dengan produk lainnya tetapi juga perbedaan merek, 

kualitas dan tempat pembelian. Selain itu, MAXX Coffee juga dituntut untuk 

memahami pola gaya hidup kosumennya. Dengan mengetahui kekuatan merek 

dan bentuk gaya hidup konsumennya akan dapat diperoleh gambaran tentang 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mengembangkan, memperkuat dan 

mengelola kelangsungan hidup perusahaan. 

Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan pengetahuan 

pengusaha MAXX Coffee mengenai sejauh mana konsumennya mengetahui 

merek MAXX Coffee dan loyal terhadapnya. Selain itu, kendala lain seperti 

adanya pemain lama (pesaing) serta lingkungan bisnis yang semakin dinamis 
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menuntut MAXX Coffee harus memilki kesadaran merek yang kuat agar dapat 

bersaing serta memenangkan pasar. Untuk itu, MAXX Coffee dibawah naungan 

Lippo Group perlu membangun pondasi bauran pemasaran, ekuitas merek, serta 

pemahaman mengenai gaya hidup konsumennya melalui berbagai cara.  

Penelitian ini menjadi signifikan, ketika MAXX Coffee Bogor 

mengemukakan bahwa mereka belum menemukan bentuk strategi pemasaran 

yang tepat sasaran sesuai dengan perilaku konsumennya dalam memutuskan untuk 

membeli produk. Permasalahan inilah yang menjadi dasar peneliti melakukan 

penelitian analisis buran pemasaran, gaya hidup, dan ekuitas merek terhadap 

brand MAXX Coffee Bogor, dengan rumusan masalah apakah keputusan 

pembelian konsumen dipengaruhi oleh masing-masing elemen pada bauran 

pemasaran, gaya hidup, dan ekuitas merek. Berdasarkan latar belakang tersebut 

maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik dari konsumen MAXX Coffee? 

2. Bagaimana pengaruh masing-masing elemen ekuitas merek, gaya hidup, dan 

bauran pemasaran dengan keputusan pembelian di MAXX Coffee? 

3. Apa alternatif strategi dari performa ekuitas merek dan bauran pemasaran dan 

ekuitas merek yang lebih efektif dan efisien untuk menunjang keputusan 

pembelian konsumen MAXX Coffee? 

 

 
Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang diuraikan, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi karakteristik konsumen MAXX Coffee. 

2. Menganalisis pengaruh ekuitas merek, gaya hidup, dan bauran pemasaran 

MAXX Coffee terhadap keputusan pembelian konsumen. 

3. Merumuskan alternatif strategi pemasaran untuk menunjang keputusan 

pembelian terhadap merek MAXX Coffee. 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemilik usaha penjualan kopi lokal, penelitian ini diharapkan dapat 

membuktikan bahwa ekuitas merek, bauran pemasaran dan gaya hidup 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, menjadi pengetahuan 

tambahan dan kesadaran untuk perusahaan, serta menjadi bahan pertimbangan 

mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam 

mengembangkan ekuitas merek dan bauran pemasaran dan membantu pihak 

perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran apa yang akan dilakukan 

demi menunjang penjualannya. 

2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik 

di masa yang akan datang, terutama dalam pemasaran kopi lokal di kota Bogor. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengalaman dan pengetahuan, disamping untuk memenuhi sebagian 
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persyaratan guna memperoleh derajat Master di Sekolah Bisnis Institut 

Pertanian Bogor. 

4. Bagi pihak lain, semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan 

informasi, wawasan dan pengetahuan serta sebagai referensi penelitian yang 

sejenis selanjutnya. 
 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada analisis ekuitas merek, bauran pemasaran, 

serta gaya hidup konsumen MAXX Coffee Bogor untuk mengetahui gambaran 

masing-masing elemen ketiga variabel tersebut serta bagaimana hubungannya 

dengan variabel keputusan pembelian konsumen. 

Variabel adalah konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil 

pengukuran. Variabel dependen atau variabel terikat, adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel independen atau 

variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah keputusan pembelian yang dilambangkan dengan Y. Variabel independen 

atau variabel bebas, adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekuitas 

merek yang dilambangkan dengan X. 

Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan asumsi bahwa ekuitas merek 

ada pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen di MAXX Coffee 

Bogor.  Objek penelitian ini adalah: 

a. Ekuitas Merek (X): Kesadaran Merek (X1), Asosiasi Merek (X2), Kesan 

Kualitas (X3), Kesetiaan Merek (X4) 

b. Bauran Pemasaran (X): Product (X5), Price (X6), Place (X7), Promotion 

(X8), Physic (X9), People (X10), Process (X11) 

c. Gaya Hidup (X): Aktivitas (X12), Minat (X13), dan Opini (X14) 

d. Keputusan Pembelian (Y) 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Perilaku Konsumen 

 

Pasar konsumen terdiri dari seluruh individu dan rumah tangga yang 

membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk keperluan pribadi. Konsumen 

itu sendiri terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan atas usia, 

pendapatan, tingkat pendidikan, pola perpindahan tempat dan selera (preferensi). 

Pengelompokan konsumen ini sangat bermanfaat bagi para produsen dalam 

merencanakan strategi pemasaran (Kotler dan Amstrong 1995). Perilaku 

konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian, 

pada saat itu konsumen melakukan aktifitas-aktifitas seperti melakukan pencarian, 

penelitian, dan pengevaluasian produk.  

Menurut Sumarwan et al. (2011), memahami usia konsumen adalah penting, 

karena konsumen yang berbeda usia akan mengkonsumsi produk dan jasa yang 
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