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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Kota Bandung merupakan salah satu tujuan wisata yang menarik dan banyak 

dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing. Sektor pariwisata menjadi salah satu 

industri dan memiliki peran dan posisi yang strategis bagi pembangunan di Kota 

Bandung. Akibatnya Kota Bandung pun menjadi salah satu tujuan utama destinasi 

wisata di Indonesia. Pertumbuhan ini telah mendorong  lahirnya para pengusaha yang 

bergerak di bidang jasa pariwisata seperti hotel, rumah makan, restoran, café, dan lain 

sebagainya. Semua usaha tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang majunya 

kepariwisataan, dengan fasilitas yang baik dan nyaman akan mendatangkan semakin 

banyak wisatawan yang datang  ke Kota Bandung. 

Tabel 1.1 

DATA KUNJUNGAN WISATAWAN  KE KOTA BANDUNG PADA 

TAHUN 2008 – 2012 

Tahun Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Nusantara 

Jumlah % 

2008 175.111 4.320.134 4.495.245 - 

2009 185.076 4.822.535 5.007.608 10,23 

2010 228.449 4.951.439 5.179.888 3,32 

2011 225.585 6.487.239 6.712.824 22,83 

2012 176.855 5.080.584 5.257.439 -27.68 

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bandung 2012 
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Berdasarkan Table 1.1 dapat dilihat bahwa wisatawan yang data ke Kota 

Bandung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan pengunjung. 

Kenaikan yang paling besar terjadi pada periode tahun 2011 sebanyak 22.835.  Tidak 

hanya terkenal dengan wisata belanja, Kota Bandung pun menawarkan wisata kuliner 

yang beragam dan unik dengan berbagai modifikasi sehingga dapat tetap menarik 

perhatian wisatawan. Banyaknya restoran yang berdiri di Kota Bandung. Setiap 

Restoran menawarkan keunggulan masing-masing, mulai dari menu makanan yang 

bervariasi, fasilitas yang lengkap, dan suasana nyaman yang ditawarkan oleh setiap 

Restoran. 

Table 1.2 

Usaha Café di Kota Bandung 

Tahun Jumlah Cafe Presentase Kenaikan 

% 

2008 156 - 

2009 186 19,23 

2010 191 2,68 

2011 196 2,61 

2012 235 19,89 

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bandung 2012 

Saat ini usaha café dan restoran sudah diminati oleh banyak pengusahadi Kota 

Bandung, karena keuntungan yang ditawarkan dari usaha ini relatif tinggi dan cukup 

menjanjikan. Table diatas menunjukan kenaikan jumlah usaha café dan restoran di 

Kota Bandung pada tahun 2008 hingga 2012 mengalami peningkatan, dan 

menjadikan persaingan dalam usaha café dan restoran semakin ketat. 

Persaingan ketat dalam usaha café dan resto sekarang ini mengaharuskan 

pemilik usaha berlomba dalam pengembangan persaingan yang ada, Paris Van Java 
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Speciallty Coffee memiliki peluang dalam persaingan karena lokasinya yang tereletak 

di wilayah tujuan wisata Kota Bandung, namun masih belum cukup menarik 

perhatian wisatawan atau konsumen untuk berkunjung, hal ini diperkuat oleh 

pernyataan yang penulis dapat dari beberapa narasumber pelanggan paris van java 

speciallty coffee bahwa penetapan harga tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan 

dan lokasi café yang tidak mudah terlihat. Menurut Lisa Sulindra dan Yohanes 

Sondang Kunto, S,Si., M,Sc (2014), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Retail Mix Terhadap Repeat Purchase Konsumen Bakerzin Tunjungan 

Plaza Surabaya”. Menyatakan bahwa Variabel retail mix berpengaruh signifikan 

terhadap repeat purchase yang dilakukan konsumen, namun tidak semua dimensi 

berpengaruh signifikan. 

Banyaknya pesaing dibidang kuliner, mengharuskan para pemilik restoran 

meningkatkan daya tarik pada perusahaannya dengan cara memperhatikan atribut-

atribut pemasaran ritel yang dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku 

konsumen yang disebut bauran ritel. Bauran ritel secara literatur dapat diterangkan 

menjadi enam atribut, yaitu lokasi toko, merchandise, harga, layanan konsumen, 

promosi, dan atmosfer toko. 

Menurut Dunne, Lusch, dan Griffit (2008: 53), bauran ritel sebagai alat 

strategi yang kinerjanya dirasakan langsung oleh pelanggan, harus dapat menciptakan 

persepsi yang baik bagi konsumen dan mengakibatkan pelanggan tersebut menjadi 

loyal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ PENGARUH FAKTOR-FAKTOR 

BAURAN RETAIL TERHADAP REPURCHASE INTENTION DI PARIS VAN 

JAVA SPECIALLTY COFFEE” 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, 

maka yang menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah : 
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1. Apakah faktor-faktor bauran ritel berpengaruh secara parsial terhadap 

repurchase intention konsumen Paris Van Java Speciallty Coffee?  

2. Variabel bauran ritel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap 

repurchase intention konsumen Paris Van Java Speciallty Coffee?  

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang ada hubunga 

nnya dengan objek yang diteliti, sehingga diperoleh suatu gambaran dan data yang 

selengkap lengkapnya mengenai Bauran Retail dan pengaruhnya terhadap Niat Beli 

Ulang konsumen Paris van Java Speciallty Coffee. 

 Adapun tujuan penulis sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisa apakah secara parsial bauran retail berpengaruh terhadap 

repurchase intention konsumen Paris Van Java Speciallty Coffee. 

2. Untuk mengetahui variabel mana dalam Bauran Ritel yang paling 

berpengaruh terhadap Repurchase Intention di Paris van Java Speciallty 

Coffee. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Dengan melakukan penelitian ini diharapkan agar perusahaan atau instansi 

terkait dapat mengetahui sejauh mana Bauran Retail dapat mempengaruhi Niat 

Beli Ulang yang dilakukan oleh konsumen. Dari hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dan 

dasar sumbangan pemikiran bagi perusahaan mengenai pengaruh Bauran 

Retail terhadap Repurchase Intention yang dilakukan konsumen di Paris van 

Java Speciallty Coffee. 

2. Bagi Penulis 

Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas dalam bidang pemasaran 

khususnya tentang Bauran Retail dan Repurchase Intention. Selain itu 
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ditujukan untuk penyusunan tugas akhir pada program studi Manajemen S1 

Universitas Widyatama. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan bacaan atau referensi 

tentang pengaruh Bauran Retail terhadap Repurchase Intention  di Paris van 

Java Speciallty Coffee. 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode deskriptif- verifikatif. Menurut Whitney  yang dikutip oleh 

Moh. Nazir (2009 : 54) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi 

yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah – masalah masyarakat, serta 

tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk 

tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

Metode deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat penelitian 

dilakukan dan memeriksa sebab dari suatu gejala tertentu serta menggambarkan 

hubungan atau pengaruh antar variable. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

a. Wawancara 

Yaitu mengadakan pembicaraan langsung dengan pihak perusahaan, baik 

pada pimpinan maupun karyawan mengenai masalah-masalah yang 

berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini. 

b. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner, yakni teknik pengumpulan data dengan member 

pertanyaan yang sudah disiapkan dahulu kepada konsumen. 
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c. Observasi 

Penulis mengumpulkan data dengan mengamati langsung sumber yang 

dianalisis kemudian diuraikan dalam data tertulis. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu pengumpulan data sekunder dengan cara mempelajari dan 

membaca buku-buku literature serta sumber-sumber lainnya yang ada 

hubungannya dengan objek penelitian. Selanjutnya data tersebut akan 

dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk menunjang data-data yang diperlukan penulis melakukan survey 

(pengambilan data) di Paris van Java Speciallty Coffee yang beralamat di jalan 

Ambon no.11 Bandung. Penulis melakukan penelitian terhitung mulai bulan Februari 

2014 sampai dengan selesai. 

  


