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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan bisnis kuliner semakin marak di Indonesia, seiring dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang semakin meningkat dan variatif dalam 

hal makanan dan minuman. Pergeseran nilai budaya masyarakat sosialis kini 

cenderung individualis, terutama masyarakat perkotaan yang memiliki kesibukan 

yang padat serta mobilitas yang tinggi membuat masyarakat perkotaan 

membutuhkan suatu tempat untuk melepas kepenatan setelah melakukan aktivitas 

seharian. 

Aktivitas yang digunakan untuk melepas kepenatan itu biasanya dengan 

bersantai menikmati secangkir kopi dengan alunan musik atau sekedar berkumpul 

dengan kerabat, teman-teman maupun relasi bisnis. Menangkap peluang ini dan 

pergeseran gaya hidup masyarakat yang menjadikan kegiatan tersebut sebagai 

bagian dari kebutuhan hidup, maka para pelaku bisnis food services melirik usaha 

coffee shop. Hal ini juga tidak lepas dari peningkatan konsumsi kopi di Indonesia 

yang tinggi. Para penikmat kopi pun bertambah dan berasal dari berbagai kalangan. 

 Pengelola coffee shop harus mempertimbangkan perilaku konsumen dalam 

menentukan pilihannya dengan memberikan nilai tambah dari harga, pemilihan 

lokasi dan suasana toko. Banyak coffee shop yang menyajikan menu serupa bahkan 

memiliki spesifikasi bersaing yang hampir sama, memungkinkan munculnya 

kejenuhan pasar. Kejenuhan pasar ini akan mempengaruhi keputusan konsumen 

untuk membeli. Konsumen akan merasa jenuh akan mengurangi frekuensi 
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pembelian terhadap suatu produk. Oleh karena itu, banyak coffee shop yang 

berlomba-lomba menciptakan ciri khas atau keunikan agar memiliki nilai tersendiri 

bagi pelanggan. 

 Coffee shop tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk minum kopi tetapi 

telah menjadi ruang publik alternatif yang memiliki beragam fungsi seperti kegiatan 

pertemuan keluarga, pertemuan bisnis, termasuk acara sosial-budaya lainnya. 

Banyak coffee shop yang di desain dengan suasana yang nyaman, hiasan ruangan 

dan penataan lampu yang menarik agar konsumen tertarik untuk mengunjungi. 

Disamping suasana toko, dalam penetapan harga, pengelola coffee shop sebaiknya 

mempertimbangkan nilai, manfaat, dan nilai kompetitif yang mampu bersaing. 

Disamping store atmosphere, dalam penetapan harga, pengelola coffee shop 

sebaiknya mempertimbangkan nilai, manfaat, dan nilai kompetitif yang mampu 

bersaing. 

 Selain suasana toko dan harga, proses pemilihan lokasi usaha yang tepat 

akan menentukan keberhasilan usaha tersebut di masa yang akan datang. Lokasi 

yang strategis membuat konsumen lebih mudah dalam menjangkau dan juga 

keamanan yang terjamin. Hal ini turut mempengaruhi keberlangsungan dari usaha 

tersebut. Strategi lokasi merupakan salah satu faktor penting yang harus 

diperhatikan karena sebelum memutuskan untuk berkunjung, konsumen tentu akan 

mempertimbangkan juga lokasi coffee shop tersebut. 

 Coffee Toffee MERR Surabaya merupakan salah satu cabang dari PT Coffee 

Toffee Indonesia yang ada di Surabaya. Coffee Toffee MERR memiliki perbedaan 

konsep interior design dibandingkan dengan cabang lainnya. Selain itu, pemilihan 
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lokasinya menarik untuk dikaji lebih jauh. Coffee Toffee MERR membawa 

perbedaan dalam pemilihan lokasi yang berada cukup jauh dari pusat kota dan 

keramaian.  

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh harga, lokasi dan suasana toko terhadap 

keputusan pembelian di Coffee Toffee MERR Surabaya”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Coffee 

Toffee MERR Surabaya? 

2. Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Coffee 

Toffee MERR Surabaya? 

3. Apakah suasana toko berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

Coffee Toffee MERR Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan uraian pada latar belakang dan pernyataan rumusan masalah 

yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian di Coffee Toffee MERR Surabaya. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan 

pembelian di Coffee Toffee MERR Surabaya. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh suasana toko terhadap 

keputusan pembelian di Coffee Toffee MERR Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara garis besar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Kontribusi Praktis  

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan memberikan informasi, 

pengalaman dan masukan mengenai pengaruh harga, lokasi dan store 

atmosphere sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk 

mempertimbangkan untuk melihat keputusan pembelian pada Coffee Toffee 

MERR Surabaya. 

2. Kontribusi Teoritis 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pegembangan dan penerapan 

ilmu. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penelitian dan 

umumnya semua pihak yang tertarik dengan manajemen pemasaran dan 

dapat digunakan sebagai informasi dan pemikiran yang bermanfaat bagi 

penelitian yang serupa di masa yang akan datang. 

3. Kontribusi Kebijakan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Coffee Toffee MERR Surabaya 

sebagai masukan serta pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan 

lebih lanjut, khususnya dalam mengembangkan strategi pemasaran yang 

tepat dan sesuai. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu perusahaan 

variabel mana yang mempunyai kontribusi paling dominan. Sehingga, perlu 

mendapatkan perhatian yang khusus dari perusahaan untuk dapat 
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mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan pembelian dan 

diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Sesuai dengan judul yang penulis sajikan dan agar tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ada serta lebih terarah sasarannya, penelitian ini hanya 

memfokuskan pada harga, lokasi dan suasana toko dalam pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian pada Coffe Toffe MERR Surabaya. 


