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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kota Bandung oleh masyarakat luas dikenal sebagai Kota Hiburan, yang 

menawarkan berbagai macam pilihan hiburan wisata untuk semua kalangan tanpa 

batasan usia. Mulai dari wisata sejarah, wisata alam, wisata belanja, hingga wisata 

kuliner ditawarkan di kota ini. Bisnis Boga (makanan) atau yang saat ini lebih 

dikenal dengan istilah bisnis kuliner, merupakan jenis usaha yang selalu marak 

ditawarkan di kota Bandung (http://henky.lecturer.maranatha.edu/wp-

content/uploads/2012/02/Store-atmosphere.pdf). 

Wisata dan makanan merupakan duet ideal, manakala akses dari kegiatan 

wisata selalu membutuhkan makanan, sesuai dengan fitrah manusia atau 

wisatawan yang selalu tak bisa berhenti berkonsumsi. Bentuk wisata yang 

berhubungan kental dengan semangat makanan ini lebih dikenal sebagai wisata 

kuliner. Kata kuliner berasal dari bahasa Latin, yaitu culinarius sesuatu yang 

berhubungan dengan masak-memasak serta culinar atau dapur. Lebih lanjut, 

istilah kuliner bersumber dari cuisine atau produk yang berhubungan dengan 

masak-memasak dan gastronomy atau pola konsumsi, sehingga kuliner dapat 

diserap sebagai a given practice of consumption, atau praktek konsumsi yang 

berbasis pada makanan/ hidangan (http://www.p2par.itb.ac.id/wp-

content/uploads/2009/01/maret2007.pdf). Wisata kuliner ini menjadi peluang 

yang baik bagi para pelaku bisnis di bidang kuliner, khususnya di Kota Bandung.  

Menangkap peluang bisnis kuliner ini menjadikan berbagai wisata kuliner 

sebagai bagian dari kebutuhan hidup, membuat para pelaku bisnis food services 

melirik usaha cafe. Cafe adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan 

penjualan cake (kue-kue), sandwich (roti isi), kopi dan teh. Pilihan makanannya 

terbatas dan tidak menjual minuman beralkohol 

(http://pariwisatadanteknologi.blogspot.in/2010/06/pengertian-dan-klasifikasi-

rumah-makan.html). Walaupun cafe menawarkan makanan dan minuman yang 

terbatas, namun cafe telah menjadi trend di jaman sekarang ini. 

http://henky.lecturer.maranatha.edu/wp-content/uploads/2012/02/Store-atmosphere.pdf
http://henky.lecturer.maranatha.edu/wp-content/uploads/2012/02/Store-atmosphere.pdf
http://www.p2par.itb.ac.id/wp-content/uploads/2009/01/maret2007.pdf
http://www.p2par.itb.ac.id/wp-content/uploads/2009/01/maret2007.pdf
http://pariwisatadanteknologi.blogspot.in/2010/06/pengertian-dan-klasifikasi-rumah-makan.html
http://pariwisatadanteknologi.blogspot.in/2010/06/pengertian-dan-klasifikasi-rumah-makan.html
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Kehadiran cafe ini dinilai yang paling sesuai dengan trend dan gaya hidup 

kaum urban saat ini. Pelayanan baik yang dilakukan pihak cafe, tersedia berbagai 

pilihan menu berkualitas untuk konsumen dan kelebihan lainnya yang menarik 

dari sebuah cafe tentu merupakan alasan bagi konsumen untuk memilih cafe 

sebagai tempat untuk berwisata kuliner, refreshing, hang out, dan berkumpul 

bersama teman atau kerabat. Kehadiran cafe yang sesuai dengan trend masa kini 

menjadikan usaha cafe ini digemari oleh para pelaku bisnis kuliner. 

Semakin berkembang dan bertambahnya pelaku bisnis dalam usaha cafe, 

maka semakin membuat para pelakunya ditantang untuk dapat memberikan 

pelayanan yang berkualitas yang sesuai dengan keinginan konsumennya dan 

memberikan berbagai makanan dan minuman yang berkualitas pula sehingga 

kebutuhan dan keinginan konsumen dapat terpenuhi dan memberikan kepuasan 

yang ujungnya akan berpengaruh terhadap minat beli dari konsumen cafe yang 

belum mengunjungi ataupun konsumen yang sudah pernah mengunjungi cafe 

tersebut. Hal-hal tersebut dilakukan oleh sebuah cafe agar dapat terus bertahan 

dalam kondisi pasar. 

Kondisi pasar yang kompetitif dan dinamis akan mengakibatkan setiap 

perusahaan harus selalu mengamati persaingan dalam lingkungan bisnisnya. 

Berbagai kelebihan sebuah cafe seperti, pelayanan yang baik dan makanan dan 

minuman yang berkualitas akan sangat mempengaruhi konsumen dalam 

menentukan minat belinya yang akhirnya akan berpengaruh pula pada persaingan 

dalam lingkungan bisnis. 

Kualitas pelayanan adalah suatu aktivitas ekonomi yang memproduksi 

atau menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kebutuhan atau keperluan 

psikologis (Assegaf;2009:20). Maka dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan 

merupakan sebuah tingkatan kemampuan dari perusahaan dalam memberikan 

segala yang menjadi harapan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. 

Pelayanan juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak tampak dan mudah 

hilang. Berhubungan dengan konsumen, salah satu faktor lain yang dinilai penting 

adalah kualitas makanan dan minuman dalam sebuah cafe. Kualitas makanan dan 

minuman dalam usaha cafe merupakan salah satu faktor penentu tingkat kepuasan 
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konsumen setelah melakukan pembelian dan merasakan cita rasa yang terdapat 

pada makanan dan minuman cafe tersebut. Kedua variabel ini sangat penting 

dalam menimbulkan minat beli. Minat beli adalah tahap kecenderungan responden 

untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. (Triastuti, 

Freida;2012:28). Maka kualitas pelayanan dan kualitas makanan dan minuman 

yang memuaskan konsumen akan memperkuat minat beli dalam membeli barang 

atau jasanya, dan ketidakpuasan biasanya menghilangkan minat (Hendra;2013:3). 

Senada dengan hal ini Koffie Tijd Bandung adalah salah satu usaha cafe 

yang dirintis sejak Oktober 2012 di Jalan Flores No 8, Bandung. Konsep Koffie 

Tijd Bandung dibuat dengan suasana café yang bernuansa belanda, nyaman, dan 

santai dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik, seperti pelayanan yang 

ramah, kebersihan juga kenyamanan tempat yang terjaga dan memberikan pula 

makanan dan minuman yang berkualitas, seperti makanan dan minuman yang 

enak, memiliki porsi yang banyak, dan tampilan yang telihat menarik.. Kualitas 

pelayanan dan kualitas makanan juga minuman dapat dikatakan berkualitas, salah 

satunya terbukti dengan adanya berbagai review yang tersebar pada website dan 

blog kuliner yang membahas kualitas pelayanan dan kualitas makanan juga 

minuman di Koffie Tijd Bandung, berikut adalah contoh situs yang me-review 

Koffie Tijd Bandung. 

 
Gambar 1.1 Situs Bandung Review 

Sumber: http://www.bandungreview.com/articles/view/1045/koffie-tijd-waktunya-ngopi 

http://www.bandungreview.com/articles/view/1045/koffie-tijd-waktunya-ngopi
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Gambar 1.2 Artikel Kompasiana 

Sumber: http://m.kompasiana.com/mraulia/pizza-kopi-di-bandung-google-pun-
kewalahan-552fbe7c6ea8340d2d8b45d3 

 Pada gambar 1.1 review tersebut menyatakan bahwa Koffie Tijd Bandung 

membedakan ruang perokok dan bukan, pesanan yang datang pada konsumen 

sesuai dengan keinginan, makanan dan minuman yang disajikan oleh Koffie Tijd 

Bandung beragam, memiliki rasa yang lezat serta porsinya sesuai, juga memiliki 

metode penyeduhan kopi yang unik dan pada gambar 1.2 dijelaskan bahwa Koffie 

Tijd Bandung memiliki pelayanan yang ramah, suasana yang nyaman, dan 

memiliki beragam menu yang menarik dan ciri khas tersendiri. Dari kedua situs 

internet diatas terlihat bahwa kualitas pelayanan dan kualitas makanan dan 

minuman yang diberikan Koffie Tijd Bandung berkualitas. Hal ini diperkuat pula 

oleh hasil guest comment Koffie Tijd Bandung sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Guest Comment Koffie Tijd Bandung 
Category Good Excellent 

Service 70,59% 29,41% 

Friendly 58,82% 41,18% 

F&B 87,5% 12,5% 

Ambiance 70,59% 29,41% 

Sumber: Marketing Koffie Tijd Bandung, Bulan April-Agustus 2015 

 Berdasarkan hasil guest comment diatas yang diperoleh dari 16 konsumen 

yang datang ke Koffie Tijd Bandung menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh Koffie Tijd Bandung sebesar 70,59 persen untuk kategori baik dan 

http://m.kompasiana.com/mraulia/pizza-kopi-di-bandung-google-pun-kewalahan-552fbe7c6ea8340d2d8b45d3
http://m.kompasiana.com/mraulia/pizza-kopi-di-bandung-google-pun-kewalahan-552fbe7c6ea8340d2d8b45d3
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sangat baik sebesar 29,41 persen dan untuk kualitas makanan dan minuman yang 

ditawarkan adalah sebesar 87,5 persen untuk kategori baik lalu untuk kategori 

sangat baik sebesar 12,5 persen. Dari kedua kategori yang terdapat pada hasil 

guest comment tersebut, dapat kita ketahui bahwa kualitas pelayanan yang 

diberikan baik dan makanan juga minuman yang diberikan oleh Koffie Tijd 

Bandung memiliki rasa yang enak juga tidak mengecewakan konsumen. Ketika 

kualitas pelayanan dan kualitas makanan juga minuman yang diberikan dapat 

dikatakan baik oleh konsumen, hal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi 

minat beli konsumen lainnya. Terutama minat beli konsumen yang belum pernah 

mengunjungi Koffie Tijd Bandung, namun mengetahui Koffie Tijd Bandung 

melalui konsumen yang sudah terlebih dahulu merasakan pelayanan dan 

menikmati makanan dan minuman di Koffie Tijd Bandung seperti konsumen yang 

mengisi guest comment dan menulis review diatas. 

 Hal ini pula diperkuat oleh hasil kuesioner pra-survei mengenai kualitas 

pelayanan dan kualitas makanan dan minuman yang dilakukan oleh penulis 

terhadap 10 (sepuluh) konsumen potensial Koffie Tijd Bandung. 

Tabel 1.2 Hasil kuesioner Penelitian Awal 
Pertanyaan Ya % Tidak % 

Mengetahui kualitas pelayanan (kecepatan, kebersihan, 

dan lainnya) di Koffie Tijd Bandung berkualitas 
7 70% 3 30% 

Mengetahui makanan dan minuman (tampilan, keenakan, 

dan lainnya) di Koffie Tijd Bandung berkualitas 
9 90% 1 10% 

Mengetahui Koffie Tijd Bandung melalui:   
   

a. Review kuliner 3 30% 7 70% 

b. Internet (website/sosial media) 2 20% 8 80% 

c. Teman/Keluarga/Kenalan 5 50% 5 50% 

Sumber : Hasil Olahan Kuesioner Penelitian Awal, Agustus 2015 

 Dari hasil olahan data di atas konsumen potensial tersebut mengetahui 

kualitas pelayanan dan kualitas makanan dan minuman di Koffie Tijd Bandung 

mayoritas melalui Teman/ Keluarga/ Kenalan/ Lainnya yang terlebih dahulu 

pernah merasakan pelayanan dan menikmati makanan dan minuman di Koffie 

Tijd Bandung. Konsumen potensial Koffie Tijd Bandung mengetahui bahwa 

kualitas pelayanan di Koffie Tijd Bandung berkualitas, begitu pula dengan 
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kualitas makanan dan minuman yang diketahui oleh konsumen potensial Koffie 

Tijd Bandung adalah berkualitas. 

 Koffie Tijd Bandung memberikan kualitas pelayanan dan kualitas makanan 

dan minuman yang diketahui berkualitas oleh konsumennya adalah untuk menarik 

minat beli konsumen, terutama konsumen potensial Koffie Tijd Bandung. Namun 

dalam pelaksanaannya, kualitas pelayanan dan kualitas makanan dan minuman 

yang diketahui berkualitas oleh konsumen potensialnya masih belum dapat 

membuat Koffie Tijd Bandung mencapai target penjualan yang telah 

ditetapkannya. Hal ini terlihat pada data penjualan per bulan Koffie Tijd Bandung 

pada Bulan Januari 2013 sampai Bulan Desember 2014 yang rata-rata mengalami 

peningkatan. 

 

Grafik 1.1 Penjualan Koffie Tijd Januari 2013 – Desember 2014 
Sumber : Laporan Accounting Koffie Tijd Bandung Bulan Januari 2013–Desember 2014 

 Dari data penjualan atas, Koffie Tijd Bandung mulai pada bulan Januari 

2013 mengalami kenaikan penjualan, begitupun pada bulan-bulan selanjutnya, 

yang dikarenakan promo pembukaan Koffie Tijd. Namun, pada Bulan Mei 2013 

angka penjualan kembali menurun, penurunan penjualan tidak terlalu besar. 

Lalu pada Bulan Juni sampai Bulan Nopember 2013 kembali mengalami 

kenaikan dan pada Bulan Desember mengalami penurunan penjualan. Di tahun 
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2014 kenaikan penjualan kembali mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan 

Koffie Tijd mulai dikenal dalam dunia kuliner, walaupun pada bulan Februari, 

Juni, September, Oktober, dan Nopember penjualan mengalami penurunan. 

Apabila dibandingkan, hasil penjualan per bulan pada tahun 2013 dan tahun 2014 

mengalami peningkatan yang signifikan, namun hasil tersebut hingga saat ini 

belum dapat mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. 

 

1.2  Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dengan latar belakang penelitian seperti di atas, selanjutnya dapat 

diidentifikasi masalah penelitian bahwa dalam menentukan minat beli konsumen, 

yang dilakukan adalah dengan memberikan kualitas pelayanan dan kualitas 

makanan dan minuman oleh Koffie Tijd Bandung. Hal tersebut memberikan 

permasalahan tersendiri bagi konsumen potensial. Memiliki kualitas pelayanan 

yang dapat dikatakan berkualitas dan kualitas makanan dan minuman yang 

berkualitas ternyata tidak selalu berimbas terhadap minat beli konsumen. Dari 

hasil olahan pra survey yang dilakukan oleh penulis, banyak konsumen yang 

menjawab menyatakan telah mengetahui kualitas pelayanan dan kualitas makanan 

dan minuman yang diberikan oleh Koffie Tijd Bandung melalui review 

kuliner/Internet(web/media social)/Teman/Keluarga/Kenalan yang tersebar ini 

berkualitas, namun hal ini masih belum dapat menarik minat beli konsumen, 

terutama konsumen potensial Koffie Tijd Bandung. Walaupun Koffie Tijd 

Bandung ini merupakan salah satu cafe yang menjadi pilihan konsumen dalam 

menyediakan pelayanan yang berkualitas, tempat untuk santai dan berkumpul 

bersama teman-teman, dan memiliki makanan dan minuman, seperti varian 

minuman kopi dengan biji pilihan yang diproduksi langsung dari Italia, makanan 

khas Belanda, dan menu lainnya yang memiliki cita rasa yang lezat, sangat cocok 

bagi mereka pecinta kuliner khususnya kopi yang ingin berlama-lama menikmati 

kopi sambil mengobrol bersama teman dengan interior dalam cafe yang bernuansa 

atau suasana ala belanda. Karena itulah, permasalahan ini hanya akan dilihat dari 
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kualitas pelayanan dan kualitas makanan dan minuman serta minat beli konsumen 

pada Koffie Tijd Bandung. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

 Dari identifikasi masalah penelitian diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas pelayanan yang diketahui oleh konsumen Koffie 

Tijd Bandung. 

2. Bagaimana kualitas makanan dan minuman yang diketahui oleh 

konsumen Koffie Tijd Bandung. 

3. Bagaimana minat beli konsumen pada Koffie Tijd Bandung. 

4. Sejauh mana pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas makanan dan 

minuman terhadap minat beli konsumen Koffie Tijd Bandung. 

 

1.3     Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan perkuliahan S1 Jurusan Manajemen Pemasaran Fakultas Bisnis 

dan Manajemen di Universitas Widyatama. Dengan diperolehnya informasi dari 

penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan hasil kajian kualitas pelayanan yang diketahui 

oleh konsumen Koffie Tijd Bandung. 

2. Untuk mendapatkan hasil kajian kualitas makanan dan minuman yang 

diketahui oleh konsumen Koffie Tijd Bandung. 

3. Untuk mendapatkan hasil kajian minat beli konsumen pada Koffie 

Tijd Bandung. 

4. Untuk mendapatkan hasil kajian pengaruh kualitas pelayanan dan 

kualitas makanan dan minuman terhadap minat beli konsumen Koffie 

Tijd Bandung. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Akademis 

Dapat dijadikan bahan perbandingan dan pengembangan yang lebih 

mendalam untuk mengkaji bidang ilmu Manajemen Pemasaran 

khususnya perilaku konsumen terkait dengan hubungan antara strategi 

pasar dan  lokasi serta keputusan pembelian. 

2. Implikasi Manajerial 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah gagasan pemikiran dan 

bahan masukan dalam pengambilan keputusan perusahaan khususnya 

dalam pengembangan dari faktor kualitas produk dan kualitas   

pelayanan perusahaan dari Koffie Tijd Bandung. 


