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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1 Kualitas Pelayanan Dalam Jasa Cafe 

 Parasuraman (dalam Fauzan;2013:5) definisi kualitas pelayanan dalam jasa 

cafe adalah sebagai berikut: 

“Perbedaan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayananyang 

diterima. Apabila harapan lebih besar jika dibandingkan dengan 

kinerja, maka kualitas yang dirasakan lebih kecil jika dibandingkan 

dengan kepuasannya, karena ketidakpuasan konsumen terjadi”. 

 Sementara itu, Olsen dan Wyckoff (dalam Lumintang dan Jopie;2015:29) 

mengemukakan definisi kualitas pelayanan dalam jasa cafe sebagai berikut: 

“Perbandingan antara harapan konsumen dengan kinerja kualitas 

pelayanan”. 

 Sedangkan menurut Lewis & Booms (dalam Tjiptono;2012:157) 

mengemukakan definisi kualitas pelayanan dalam jasa cafe sebagai berikut: 

“Ukuran seberapa bagus tingkat pelayanan yang diberikan mampu 

sesuai dengan ekspektasi pelanggan”. 

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perbandingan definisi kualitas pelayanan 

dalam jasa cafe menurut para ahli dan peneliti pada tabel berikut di bawah ini 
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Tabel 2.1 Perbandingan Definisi Kualitas Pelayanan Dalam Jasa Cafe 
SUMBER DEFINISI 

Parasuraman (dalam 

Fauzan;2013:5) 

Perbedaan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan 

yang diterima. Apabila harapan lebih besar jika dibandingkan 

dengan kinerja, maka kualitas yang dirasakan lebih kecil jika 

dibandingkan dengan kepuasannya, karena ketidakpuasan 

konsumen terjadi. 

Olsen dan Wyckoff (dalam 

Lumintang dan Jopie;2015:29) 

Perbandingan antara harapan konsumen dengan kinerja kualitas 

pelayanan. 

Lewis dan Booms (dalam 

Tjiptono;2012:157) 

Ukuran seberapa bagus tingkat pelayanan yang diberikan oleh 

suatu perusahaan yang mampu sesuai dengan ekspektasi 

pelanggan. 

Peneliti 

Tingkat atau ukuran yang diberikan oleh konsumen pada suatu 

cafe untuk menggambarkan kesesuaian pelayanan yang 

diekspektasikan dan kinerja pelayanan yang diberikan oleh cafe 

tersebut. Misal dalam hal keandalan dalam melayani konsumen, 

daya tanggap pelayan dalam melayani konsumen, pelayan 

memiliki empati terhadap konsumen dan cafe memiliki bukti fisik 

yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

 

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan 

dari definisi kualitas pelayanan diatas yaitu perbandingan antara ekspektasi 

konsumen dan kinerja dari pelayanan. Dalam pelayanan sebuah cafe terdapat pula 

berbagai dimensi kualitas pelayanan. 

Berbagai aspek atau dimensi kualitas pelayanan dapat menjadi tolak ukur 

sebuah cafe dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Berikut terdapat 

beberapa dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti 

menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Tjiptono;2012:174) yang 

menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi pokok kualitas pelayanan dalam usaha 

cafe, yaitu: 

1. Keandalan  

Berkaitan dengan kemampuan perusahaan memberikan layanan yang 

disajikan secara akurat dan memuaskan. 

2. Daya Tanggap 

Berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk 

membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka dengan 

segera. 
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3. Jaminan  

Berkenaan dengan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta 

kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya (trust) dan 

keyakinan pelanggan (confidence). 

4. Empati  

Berarti bahwa perusahaan memahami masalah para pelanggan dan 

bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian 

personal dan pemahaman atas kebutuhan individual para pelanggan 

tersebut. 

5. Bukti Fisik  

Berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas layanan, 

peralatan/perlengkapan, sumber daya manusia, dan materi komunikasi 

perusahaan. 

 Sementara, menurut Kaihatu (dalam Kusumah;2011:49) terdapat beberapa 

dimensi atau atribut yang perlu diperhatikan didalam kualitas pelayanan dalam usaha 

cafe, yaitu: 

1. Bentuk fisik/yang berwujud 

Kondisi fisik yang ada dalam memberikan pelayanan meliputi fasilitas 

fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi Dimensi tangible ini 

umumnya digunakan perusahaan untuk menaikkan image dimata 

konsumen. 

2. Keandalan  

Kemampuan memberikan kinerja pelayanan yang dijanjikan dengan 

handal dan akurat. 

3. Daya tanggap  

Keinginan para staf untuk membantu pelanggan dan memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat. 

4. Jaminan 

Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat yang dapat 

dipercaya dari para staf untuk membangun kepercayaan pelanggan 
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5. Empati 

Empati adalah perhatian secara individu yang diberikan oleh penyedia 

jasa sehingga pelanggan merasa penting, dihargai dan dimengerti oleh 

perusahaan.  

Menurut Kotler dan Molan (dalam Mandas;2012:47) dimensi kualitas 

pelayanan dalam jasa cafe memiliki lima dimensi sebagai dasar pengukuran, yaitu:  

1. Bukti Fisik 

Pemberian jasa, yang meliputi fasilitas fisik (gedung, sarana, parkir, dan 

lain sebagainya), perlengkapan, dari peralatan yang dipergunakan 

teknologi serta penampilan karyawannya. 

2. Empati  

Empati yang memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan pelanggan, dimana perusahaan diharapakan 

memiliki pengertian dan pengetahuan, tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan secara spesifik serta memiliki waktu 

pengoperasiann yang nyaman bagi pelanggan.  

3. Keandalan  

Keandalan yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan 

sesuai dengan yang diinginkan secara akurat dan terpercaya. Kinerja 

harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, 

pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap 

yang simpati dan dengan akurasi yang tinggi.  

4. Daya Tanggap  

Ketanggapan yaitu suatu kemampuan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan dengan 

penyampaian tanpa adanya suatu alasan yang tidak jelas menyebabkan 

persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan.  

5. Jaminan  

Jaminan yaitu pengetahuan dan kemampuan para pegawai perusahaan 

untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan, 
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terdiri dari beberapa kompensasi antara lain komunikasi, kredibilitas, 

keamanan, kompetensi dan sopan santun. 

 Adapun perbandingan dimensi dari kualitas pelayanan dalam jasa cafe 

menurut para ahli tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.2 Perbandingan Dimensi Kualitas Pelayanan Dalam Jasa Cafe 
SUMBER PENELITI 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam 

Tjiptono;2012:174) 

1. Keandalan 

2. Daya Tanggap 

3. Jaminan 

4. Empati 

5. Bukti Fisik 

Kaihatu  

(dalam Kusumah;2011:49) 

1. Bentuk Fisik/yang terwujud 

2. Keandalan 

3. Daya Tanggap 

4. Jaminan 

5. Empati 

Kotler dan Molan  

(dalam Mandas;2012:47) 

1. Bentuk Fisik 

2. Empati 

3. Keandalan 

4. Daya Tanggap 

5. Jaminan 

Peneliti 

1. Keandalan 

Seperti; 

-Kesesuaian makanan dan minuman yang dipesan 

dengan pesanan yang datang. 

-Kecepatan makanan dan minuman yang dipesan 

datang. 

2. Empati 

Seperti; 

-Keramahan pihak Koffie Tijd Bandung (pelayan, 

kasir, dan lain-lain) dalam melayani. 

- Kenyamanan tersedianya ruangan khusus perokok 

dan bukan perokok. 

3. Bukti Fisik 

Seperti; 

-Kenyamanan suasana Koffie Tijd Bandung 

-Kebersihan Koffie Tijd Bandung. 

 

Dari penjelasan tabel-tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan 

dalam jasa sebuah cafe adalah perbandingan antara ekspektasi konsumen dan kinerja 

pelayanan yang diberikan cafe tersebut kepada konsumennya. Misal, dalam hal 

keandalan dalam melayani konsumen, daya tanggap pelayan dalam melayani 
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konsumen, jaminan yang diberikan oleh cafe dalam melayani konsumennya, pelayan 

memiliki empati terhadap konsumen dan cafe memiliki bukti fisik yang sesuai 

dengan keinginan konsumen. Untuk mengukur sejauh mana tingkat kesesuaian 

pelayanan yang diekspektasikan oleh konsumen dan kinerja pelayanan yang 

diberikan oleh cafe maka pengukuran dapat menggunakan dimensi kualitas 

pelayanan seperti pada tabel diatas. Dari dimensi yang dijelaskan pada tabel diatas 

terdapat dimensi yang tidak diambil dalam penelitian ini, yaitu daya tanggap dan 

jaminan karena dimensi tersebut tidak tepat untuk dijadikan sebagai dimensi dalam 

penelitan ini. Sedangkan keempat dimensi lainnya diambil dalam penelitian karena 

dilakukan oleh Koffie Tijd Bandung dan tepat untuk dijadikan sebagai dimensi di 

penelitian ini, sehingga dapat terlihat ukuran dari kualitas pelayanan yang dilakukan 

oleh Koffie Tijd Bandung. 

 

2.1.2 Kualitas Makanan dan Minuman Dalam Jasa Cafe 

Assauri (dalam Dheany;2011:45) mengemukakan definisi definisi kualitas 

makanan dan minuman dalam usaha cafe sebagai berikut: 

“Faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang atau hasil yang 

menyebabkan barang atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk 

apa barang atau hasil itu dimaksudkan”. 

Sementara itu, Kotler and Keller (dalam Lumintang dan Jopie;2015:1293) 

definisi definisi kualitas makanan dan minuman dalam usaha cafe adalah sebagai 

berikut: 

“Kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang 

sesuai atau melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan”. 

Sedangkan menurut Cannon, dkk (dalam Andre dan Amron;2014:2) 

mengemukakan definisi kualitas makanan dan minuman dalam usaha cafe sebagai 

berikut: 

“Kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan 

konsumen”. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perbandingan definisi kualitas makanan 

dan minuman dalam jasa cafe menurut para ahli dan peneliti pada tabel berikut ini:  
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Tabel 2.3 Perbandingan Defnisi Kualitas Makanan dan Minuman Dalam Jasa Cafe 
SUMBER DEFINISI 

Assauri (dalam Dheany;2011:45) 

Faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang atau hasil yang 

menyebabkan barang atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa 

barang atau hasil itu dimaksudkan. 

Kotler dan Keller (dalam Greifie 

dan Rotinsulu;2015:1293) 

Kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang 

sesuai atau melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan. 

Cannon, dkk (dalam Andre dan 

Amron;2014:2) 

Kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan 

konsumen. 

Peneliti 

Kemampuan makanan dan minuman yang disajikan dalam sebuah cafe 

untuk memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan keinginan konsumen. 

Misal dalam hal, kinerja makanan dan minuman, keragaman makanan 

dan minuman (produk) yang disediakan oleh cafe, kesesuaian 

spesifikasi makanan dan minuman yang dimiliki cafe, dan estetika 

yang dimiliki oleh makanan dan minuman yang disajikan. 

 

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa 

persamaan dari definisi-definisi diatas yaitu (a) Kemampuan makanan dan minuman, 

(b) Kebutuhan konsumen, dan (c) keinginan konsumen. Dalam kualitas makanan dan 

minuman terdapat beberapa dimensi atau aspek yang dapat dilakukan oleh sebuah 

cafe. 

Kualitas makanan dan minuman dalam jasa cafe membutuhkan beberapa 

aspek atau dimensi sebagai alat ukur untuk menunjukkan kualitas dari makanan dan 

minuman yang diberikan cafe tersebut. Berikut ini merupakan aspek atau dimensi 

kualitas makanan dan minuman dalam jasa cafe yang dikemukakan oleh beberapa 

ahli, seperti menurut John (dalam Saputro;2010:44),  kualitas makanan dan minuman 

dalam jasa cafe memiliki delapan dimensi pengukuran sebagai berikut: 

1. Kinerja 

Kinerja disini merujuk pada karakter produk inti yang meliputi merek, 

atribut-atribut yang dapat diukur, dan aspek-aspek kinerja individu. 

Kinerja beberapa produk biasanya didasari oleh preferensi subjektif 

pelanggan yang pada dasarnya bersifat umum. 

2. Keragaman produk 

Dapat berbentuk produk tambahan dari suatu produk inti yang dapat 

menambah nilai suatu produk. Keragaman suatu produk biasanya diukur 

secara subjektif oleh masing-masing individu (dalam hal ini konsumen) 
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yang menunjukkan adanya perbedaan kualitas suatu produk. Dengan 

demikian perkembangan kualitas suatu produk menuntut karakter 

fleksibilitas agar dapat menyesuaikan diri dengan permintaan pasar. 

3. Kehandalan 

Kemampuan perusahaan dalam memberikan kualitas produk yang sesuai 

dengan harapan konsumen. 

4. Kesesuaian spesifikasi 

Sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

5. Daya tahan/ketahanan 

Ukuran ketahanan suatu produk meliputi segi ekonomis maupun teknis. 

Secara teknis, ketahanan suatu produk didefinisikan sebagai sejumlah 

kegunaan yang diperoleh oleh seseorang sebelum mengalami penurunan 

kualitas. Secara ekonomis, ketahanan diartikan sebagai usia ekonomis 

suatu produk dilihat melalui jumlah kegunaan yang diperoleh sebelum 

terjadi kerusakan dan keputusan untuk mengganti produk 

6. Kemampuan pelayanan 

Kemampuan pelayanan bisa juga disebut dengan kecepatan, kompetensi, 

kegunaan, dan kemudahan produk untuk diperbaiki. Dimensi ini 

menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya memperhatikan adanya 

penurunan kualitas produk tetapi juga waktu sebelum produk disimpan, 

penjadwalan pelayanan, proses komunikasi dengan staff, frekuensi 

pelayanan perbaikan akan kerusakan produk dan pelayanan lainnya.  

7. Estetika 

Merupakan dimensi pengukuran yang paling subjektif. Estetika suatu 

produk dilihat melalui bagaimana suatu produk terdengar oleh konsumen, 

bagaimana tampak luar suatu produk, rasa, maupun bau. Jadi estetika 

jelas merupakan penilaian dan refleksi yang dirasakan oleh konsumen. 

8. Kualitas yang dipersepsikan 

Konsumen tidak selalu memiliki informasi yang lengkap mengenai 

atribut-atribut produk dan jasa. Namun demikian, biasanya konsumen 



18 

 

memiliki informasi tentang produk secara tidak langsung, misalnya 

melalui merek, nama dan negara produsen. Ketahanan produk misalnya, 

dapat menjadi sangat kritis dalam pengukuran kualitas produk. 

 Sementara itu, menurut Swasta (dalam Sundalangi, Mandey, dan 

Jorie;2014:31) dimensi kualitas makanan dan minuman dalam jasa cafe ada delapan, 

yaitu: 

1. Kinerja 

Kinerja merupakan karakteristik atau fungsi utama suatu produk. Ini 

manfaat atau khasiat utama produk yang kita beli. Biasanya ini menjadi 

pertimbangan pertama kita dalam membeli suatu produk. 

2. Fitur Produk 

Dimensi fitur merupakan karakteristik atau ciri-ciri tambahan yang 

melengkapi manfaat dasar suatu produk. Fitur bersifat pilihan atau option 

bagi konsumen. Kalau manfaat utama sudah standar, fitur sering kali 

ditambahkan. Idenya, fitur bisa meningkatkan kualitas produk kalau 

pesaing tidak memiliki. 

3. Keandalan 

Dimensi keandalan adalah peluang suatu produk bebas dari kegagalan 

saat menjalankan fungsinya. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi 

Kesesuaian kinerja produk dengan spesifikasi adalah semacam “janji” 

yang harus dipenuhi oleh produk. Produk yang memiliki kualitas dari 

dimensi ini berarti sesuai dengan standarnya. 

5. Daya Tahan  

Daya tahan menunjukan usia produk, yaitu jumlah pemakian suatu 

produk sebelum produk itu digantikan atau rusak. Semakin lama daya 

tahannya tentu semakin awet, produk yang awet akan dipersepsikan lebih 

berkualitas dibanding produk yang cepat habis atau cepat diganti. 

6. Kemampuan diperbaiki 

Sesuai dengan maknanya, disini kualitas produk ditentukan atas dasar 

kemampuan diperbaiki: mudah, cepat, dan kompeten. Produk yang 
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mampu diperbaiki tentu kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan 

produk yang tidak atau sulit diperbaiki. 

7. Keindahan  

Keindahan menyangkut tampilan produk yang bisa membuat konsumen 

suka. Ini sering kali dilakukan dalam bentuk desain produk atau 

kemasannya. Beberapa merek diperbarui “wajahnya” supaya lebih cantik 

di mata konsumen. 

8. Kualitas yang dipersepsikan  

Ini menyangkut penilaian konsumen terhadap citra, merek, atau iklan. 

Produk-produk yang bermerek terkenal biasanya dipersepsikan lebih 

berkualitas dibanding dengan merek-merek yang tidak didengar. 

Dan menurut Garvin (dalam Annafik;2012:36) pun dimensi kualitas produk 

yang dilakukan oleh pemasar ada delapan dimensi, yaitu: 

1. Kinerja produk 

Kinerja merupakan karakteristik atau fungsi utama suatu produk. Ini 

merupakan manfaat atau khasiat utama produk yang kita beli. Biasanya 

ini menjadi pertimbangan pertama kita membeli produk. 

2. Keterandalan produk 

Dimensi kedua adalah keterandalan, yaitu peluang suatu produk bebas 

dari kegagalan saat menjalankan fungsinya. 

3. Fitur produk 

Dimensi feature merupakan karakteristik atau ciri-ciri tambahan yang 

melengkapi manfaat dasar suatu produk. Fitur bersifat pilihan atau option 

bagi konsumen. Kalau manfaat utama sudah standar, fitur seringkali 

ditambahkan. Idenya, fitur bisa meningkatkan kualitas produk kalau 

pesaing tidak memiliki. 

4. Daya tahan 

Daya tahan menunjukkan usia produk, yaitu jumlah pemakaian suatu 

produk sebelum produk itu digantikan atau rusak. Semakin lama daya 

tahannya tentu semakin awet. Produk yang awet akan dipresepsikan lebih 

berkualitas dibandingkan produk yang cepet habis atau cepat diganti. 
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5. Kesesuaian 

Kesesuaian kinerja produk dengan standar yang dinyatakan suatu produk. 

Ini semacam janji yang harus dipenuhi oleh produk.  

6. Kemampuan diperbaiki 

Sesuai dengan maknanya, disini kualitas produk ditentukan atas dasar 

kemampuan diperbaiki. Seperti mudah, cepat, dan kompeten.  

7. Keindahan 

Keindahan tampilan produk aesthetic atau keindahan menyangkut 

tampilan produk yang membuat konsumen suka.  

8. Kualitas yang dipersepsikan 

Dimensi terakhir adalah kualitas yang dipersepsikan. Ini menyangkut 

penilaian konsumen terhadap citra, merek, atau iklan. Produk-produk 

yang bermerek terkenal biasanya dipersepsikan lebih berkualitas 

dibanding merek-merek yang tidak terdengar.  

Adapun perbandingan dimensi dari kualitas makanan dan minuman dalam 

jasa cafe tersebut  yaang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat dilihat pada tabel 

berikut di bawah ini:  
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Tabel 2.4 Perbandingan Dimensi Kualitas Makanan dan Minuman Dalam Jasa Cafe 
SUMBER DIMENSI 

John Sviokla 

(dalam Saputro;2010:44) 

 

1. Kinerja 

2. Keragaman produk 

3. Kehandalan  

4. Kesesuaian dengan spesifikasi 

5. Daya tahan  

6. Kemampuan pelayanan  

7. Estetika 

8. Kualitas yang dipersepsikan 

Swasta (dalam Sundalangi, 

Mandey, dan Jorie;2014:31) 

1. Kinerja 

2. Fitur produk 

3. Keandalan  

4. Kesesuaian dengan spesifikasi 

5. Daya tahan  

6. Kemampuan diperbaiki 

7. Keindahan 

8. Kualitas yang dipersepsikan 

Garvin  

(dalam Annafik;2012:36) 

1. Kinerja produk 

2. Keterandalan produk 

3. Fitur produk 

4. Daya Tahan 

5. Kesesuaian 

6. Kemampuan diperbaiki 

7. Keindahan 

8. Kualitas yang dipersepsikan 

Peneliti 

1. Keragaman makanan dan minuman  

Seperti; 

-Keragaman menu makanan dan minuman yang ditawarkan 

Koffie Tijd Bandung 

-Kemenarikan ciri khas dari keragaman menu makanan dan 

minuman yang ditawarkan oleh Koffie Tijd Bandung 

-Kemenarikan tampilan (bentuk, warna, dan tempat penyajian) 

makanan dan minuman yang ditawarkan Koffie Tijd Bandung 

2. Kesesuaian dengan spesifikasi 

Seperti;   

-Kesesuaian porsi makanan dan minuman yang disajikan oleh 

Koffie Tijd Bandung 

-Kelezatan makanan dan minuman yang disajikan di Koffie Tijd 

Bandung  

 

Dari penjelasan tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas makanan dan 

minuman dalam jasa cafe adalah kemampuan makanan dan minuman yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan keinginan konsumen. Misal dalam hal, 

kinerja dari makanan dan minuman yang disajikan, keragaman makanan dan 



22 

 

minuman (produk) yang disediakan oleh cafe, kehandalan dari makanan dan 

minuman yang disajikan, kesesuaian spesifikasi makanan dan minuman yang 

dimiliki cafe,  Daya tahan makanan dan minuman, kemampuan pelayanan dalam 

cafe, estetika yang dimiliki oleh makanan dan minuman yang disajikan, dan kualitas 

makanan dan minuman yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap makanan dan 

minuman yang disajikan. Kualitas makanan dan minuman memiliki beberapa alat 

ukur atau dimensi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan menjadi indikator untuk 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dari dimensi kualitas makanan 

dan minuman diatas yang digunakan adalah keragaman makanan dan minuman 

(produk) dan kesesuaian karena dimensi-dimensi tersebut dirasa sesuai dengan 

penelitian ini. Sedangkan dimensi lainnya, seperti kinerja, kehandalan, daya tahan, 

kemampuan pelayanan, kualitas yang dipersepsikan, dan estetika tidak digunakan 

karena tidak tepat digunakan dalam penelitian ini. 

 

2.1.3 Minat Beli Konsumen Pada Jasa Cafe 

Kotler (dalam Pamungkas, Meiditia;2015:21) mengemukakan definisi minat 

beli konsumen pada cafe sebagai berikut: 

“Minat beli adalah pengambilan keputusan untuk membeli atas satu 

alternatif merek diantara berbagai alternatif merek lainnya. Minat beli 

muncul setelah melalui serangkaian proses yaitu: pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi, sehingga timbul 

minat beli”. 

Sementara itu Sukmawati dan Suyono (dalam Annafik;2012:32) 

mengemukakan definisi minat beli konsumen pada cafe adalah sebagai berikut: 

“Tahap dimana konsumen membentuk pilihan mereka diantara 

beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihan, kemudian 

pada akhirnya melakukan suatu pembelian pada suatu alternatif yang 

paling disukainya atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli 

suatu barang atau jasa yang didasari bermacam petimbangan”. 

Sedangkan menurut Yamit (2010:77) mengemukakan definisi minat beli 

konsumen pada cafe sebagai berikut:  

“Minat beli merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah 

membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya”. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat antara perbandingan definisi minat beli 

konsumen pada cafe menurut para ahli dan peneliti pada tabel berikut di bawah ini: 

Tabel 2.5 Perbandingan Definisi Minat Beli Konsumen Pada Jasa Cafe 
SUMBER DEFINISI 

Kotler (dalam 

Pamungkas;2015:21) 

Pengambilan keputusan untuk membeli atas satu alternatif merek 

diantara berbagai alternatif merek lainnya. Minat beli muncul setelah 

melalui serangkaian proses yaitu: pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi informasi, sehingga timbul minat beli 

Sukmawati dan Suyono 

(dalam Annafik;2012:32) 

Tahap dimana konsumen membentuk pilihan mereka diantara beberapa 

merek yang tergabung dalam perangkat pilihan, kemudian pada akhirnya 

melakukan suatu pembelian pada suatu alternatif yang paling disukainya 

atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa 

yang didasari bermacam petimbangan. 

Yamit (2010:77) 
Evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang 

dirasakan dengan harapannya. 

Peneliti 

Suatu pemilihan yang dilakukan oleh konsumen untuk datang, membeli 

dan menikmati sajian dalam sebuah cafe, dimana konsumen sebelumnya 

memilih dari berbagai alternatif pilihan cafe yang ada. Misal dalam hal 

menaruh perhatian, tertarik, memiliki hasrat dan melakukan keputusan 

pembelian terhadap suatu cafe yang diinginkan. 

 Dari pengertian-pengertian diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa 

persamaan dari definisi-definisi diatas yaitu (a) Pilihan pengambilan keputusan, (b) 

Membeli, dan (c) Alternatif pilihan. Dalam minat beli konsumen potensial pula 

terdapat beberapa tahapan atau dimensi. 

 Tahapan-tahapan sebuah cafe dalam menentukan minat beli konsumen 

potensial pada usahanya atau menentukan dorongan konsumen dalam melakukan 

pembelian terhadap suatu cafe, dapat dilihat dalam konsep yang dikembangkan oleh 

Kotler dan Keller (2012:503), sebagai berikut: 

1. Tahap Menaruh Perhatian 

Menarik perhatian adalah tugas pertama dari suatu promosi. Pada tahap 

ini suatu perusahaan harus membuat para konsumen sadar akan 

keberadaan produk yang dipasarkannya.  

2. Tahap Berminat 

Mempertahankan minat bukanlah tugas yang mudah. Perhatian 

konsumen harus lebih ditingkatkan sehingga timbul rasa ingin tahu 

secara lebih rinci di dalam diri konsumen. Untuk itu mereka harus 



24 

 

dirangsang agar mau membaca  dan mengikuti bentuk-bentuk promosi 

yang disampaikan. 

3. Tahap Berhasrat 

Suatu bentuk promosi yang menarik perhatian konsumen dengan kata-

kata maupun ilustrasi yang indah akan terbuang sia-sia jika pesan 

tersebut tidak berhasil menggerkan keinginan orang untuk memiliki dan 

menggunakannya. 

4. Tahap Memutuskan 

Mendorong tindakan merupakan tugas terakhir suatu promosi. Memilih 

kata-kata yang tepat agar konsumen bergerak melakukan respon sesuai 

dengan yang diharapkan adalah suatu pekerjaan yang sulit. Salah satu 

cara yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan kata-kata atau 

kalimat perintah dalam pesan. 

Sementara menurut Lucas dan Britt (dalam Kartika;2011:30) mengatakan, 

bahwa aspek-aspek yang terdapat dalam minat beli antara lain: 

1. Perhatian 

Adanya perhatian yang besar dari konsumen terhadap suatu produk 

(barang atau jasa). 

2. Ketertarikan 

Setelah adanya perhatian maka akan timbul rasa tertarik pada konsumen. 

3. Keinginan 

Berlanjut pada perasaan untuk mengingini atau memiliki suatu produk 

tersebut. 

4. Keyakinan 

Kemudian timbul keyakinan pada diri individu terhadap produk tersebut 

sehingga menimbulkan keputusan (proses akhir) untuk memperolehnya 

dengan tindakan yang disebut membeli. 

5. Keputusan 

Adanya keputusan pembelian dari berbagai alternatif produk yang 

diinginkan. 
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Menurut Lucas and Britt (dalam Putri;2013:31) mengatakan bahwa aspek 

yang terdapat dalam minat beli antara lain: 

1. Perhatian, adanya perhatian dari konsumen terhadap suatu produk. 

2. Ketertarikan, setelah ada perhatian akan timbul rasa ketertarikan dalam 

diri konsumen. 

3. Keinginan, adanya perasaan untuk mengingini atau memiliki produk itu. 

4. Keyakinan, perasaan yakin pada diri individu terhadap produk sehingga 

menimbulkan keputusan untuk mendapatkannya dengan kegiatan 

membeli. 

Adapun perbandingan dimensi yang dikemukakan oleh para ahli dari dimensi 

minat beli konsumen pada usaha cafe tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 

dibawah ini: 

Tabel 2.6 Perbandingan Dimensi Minat Beli Konsumen Pada Jasa Cafe 
SUMBER PENELITI 

Kotler dan Keller 

(2012:503) 

1. Tahap menaruh perhatian 

2. Tahap berminat 

3. Tahap berhasrat 

4. Tahap memutuskan 

Lucas dan Britt  

(dalam 

Kartika;2011:30) 

1. Perhatian 

2. Ketertarikan 

3. Keinginan 

4. Keyakinan 

5. Keputusan 

Lucas and Britt  

(dalam Putri;2013:31) 

1. Perhatian 

2. Ketertarikan 

3. Keinginan 

4. Keyakinan 

Peneliti 

1. Attention (Tahap Menaruh Perhatian) 

Seperti; 

-Pengetahuan konsumen terhadap Koffie Tijd Bandung. 

-Pengetahuan konsumen terhadap pelayanan dan makanan dan 

minuman yang ditawarkan Koffie Tijd Bandung. 

2. Interest (Tahap Berminat) 

Seperti; 

-Konsumen berminat untuk datang ke Koffie Tijd Bandung. 

-Konsumen berminat untuk merasakan pelayanan dan menikmati 

makanan dan minuman di Koffie Tijd Bandung. 

 

Dari penjelasan tabel diatas dapat diketahui bahwa minat beli konsumen 

potensial dalam usaha cafe adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh konsumen 
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untuk datang, merasakan pelayanan dan menikmati sajian dalam sebuah cafe, dimana 

konsumen sebelumnya memilih dari berbagai alternatif pilihan cafe yang ada. Misal 

dalam hal menaruh perhatian, tertarik, memiliki hasrat dan melakukan keputusan 

pembelian terhadap suatu cafe yang diinginkan. Minat beli memiliki beberapa aspek 

atau dimensi sebagai alat ukur keberhasilannya, dalam penelitian ini dimensi yang 

diambil adalah Attention dan Interest, karena pada penelitian ini peneliti lebih 

mencari minat konsumen untuk merasakan pelayanan dan menikmati makanan dan 

minuman di Koffie Tijd Bandung sehingga peneliti tidak menggunakan dimensi 

Desire dan Action pada penelitian ini. 

 

2.1.4 Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Antar Variabel 

Hubungan antar variable yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) Hubungan antara Variabel Kualitas Pelayanan dan Minat Beli Konsumen 

Kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen. 

Dari hasil penelitian sebelumnya, terbukti bahwa kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh yang kuat dan positif terhadap minat beli. Semakin 

baik perusahaan memberikan kualitas pelayanan maka minat beli 

konsumen pun akan semakin baik juga. Penelitian sebelumnya terkait hal 

ini terangkum pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Kualitas Pelayanan 

dan Minat Beli Konsumen 
SUMBER HASIL PENELITIAN 

Fure (2013:28) 
Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen. 

Saidani dan Arifin 

(2012:21) 

Terbukti secara empiris kualitas layanan berpengaruh terhadap 

minat beli konsumen. 

Eva (2007:61) kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap minat. 

  

Dari tabel diatas, maka bisa digambarkan hubungan antara variabel kualitas 

pelayanan dan minat beli konsumen seperti yang terlihat pada gambar berikut ini: 
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Fure (2013:28) 

Saidani dan Arifin (2012:21) 

 Eva (2007:61) 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan antara Variabel Kualitas Pelayanan dan Minat Beli 

Konsumen 

b) Hubungan antara variabel Kualitas Makanan dan Minuman dan Minat 

Beli Konsumen 

Kualitas makanan dan minuman memiliki pengaruh terhadap minat beli 

konsumen. Dari hasil penelitian sebelumnya, terbukti bahwa kualitas 

makanan dan minuman memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap minat beli konsumen. Semakin baik perusahaan memberikan 

kualitas makanan dan minuman maka akan semakin baik juga konsumen 

untuk minat konsumen untuk membeli pada perusahaan tersebut, dan 

akan semakin baik juga dampaknya terhadap peningkatakan penjualan. 

Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Kualitas Makanan dan 

Minuman dan Minat Beli Konsumen 

SUMBER HASIL PENELITIAN 

Sundalangi, Mandey, dan Jorie 

(2014:32) 

Kualitas produk berpengaruh terhadap Minat 

beli konsumen. 

Prawira dan Yasa (2014:36) 

Kualitas produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel minat beli 

konsumen. 

Aldaan (2012:86) 

Variabel kualitas produk dalam penelitian ini 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel minat beli konsumen. 

 

Dari tabel diatas, maka bisa digambarkan hubungan antara variable kualitas 

makanan dan minuman dan minat beli konsumen seperti yang terlihat pada gambar 

berikut ini 

  

 

 

 

 

Kualitas 

Pelayanan 

Minat Beli 

Konsumen 
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Sundalangi, Mandey, dan Jorie (2015:32) 

 Prawira dan Yasa (2014:36) 

 Aldaan (2012:86) 

 

 

Gambar 2.2 Hubungan antara Variabel Kualitas Makanan dan Minuman dan 

Minat Beli Konsumen 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Banyaknya makanan dan minuman yang disajikan atau ditawarkan oleh 

berbagai cafe yang menjadi trend di pasaran akhir-akhir ini menyebabkan banyaknya 

pilihan bagi konsumen dalam mencari variasi untuk memilih cafe dengan menu 

makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Pemasaran dalam usaha cafe dewasa ini merupakan pertempuran persepsi konsumen, 

tidak sekedar pertempuran makanan dan minuman yang ditawarkan pada konsumen. 

Beberapa makanan dan minuman dengan kualitas, model, keragaman menu, serta 

kualitas pelayanan yang relatif sama, dapat memiliki kinerja yang berbeda-beda di 

pasar karena perbedaan persepsi atau penilaian terhadap kualitas pelayanan dan 

kualitas makanan dan minuman itu sendiri di dalam benak konsumen. Hal ini 

membuat konsumen lebih selektif dalam melakukan seleksi terhadap produk.  

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma 

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran 

tersebut terdapat dua variabel independen (Kualitas pelayanan dan kualitas makanan 

dan minuman) yang mempengaruhi variabel dependen (Minat beli konsumen), 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pengaruh kualitas pelayanan dan 

kualitas makanan dan minuman terhadap implikasinya yaitu minat beli konsumen 

pada cafe. Sehingga dengan adanya ke-tiga hal tersebut akan mendorong pelanggan 

atau pembeli untuk memutuskan pembelian produk Koffie Tijd Bandung. 

Berbicara masalah kualitas pelayanan, ada beberapa faktor yang menjadikan 

kualitas pelayanan berkualitas di benak konsumen yaitu seperti keandalan, daya 

tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Faktor tersebut dapat memberi nilai kesan 

tersendiri di benak konsumen dengan mendorong emosional konsumen tersebut 

untuk melakukan pembelian produk Koffie Tijd Bandung. 

Kualitas makanan dan 

minuman  
Minat Beli 

Konsumen 
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Dalam menyikapi perkembangan pasar serta kualitas pelayanan yang 

dibutuhkan dan sesuai dengan keinginan konsumennya, Koffie Tijd Bandung 

melakukan beberapa faktor yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dari Koffie 

Tijd Bandung agar dapat memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan keinginan 

konsumennya seperti, Koffie Tijd Bandung dapat melayani konsumennya dengan 

keandalan yang baik dengan memberikan pesanan sesuai dengan yang dipesan oleh 

konsumen dan konsumen tidak perlu menunggu lama untuk pesanannya. Lalu untuk 

empati yang dilakukan oleh Koffie Tijd Bandung adalah dengan cara pihak cafe 

(pelayan, kasir, dan lain-lain) selalu memberikan pelayanan yang ramah dan 

memberikan kenyamanan dalam menyediakan ruangan khusus untuk perokok dan 

bukan perokok. Faktor terakhir yang dilakukan oleh Koffie Tijd Bandung dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bentuk fisik, seperti Koffie Tijd 

Bandung memiliki suasana yang nyaman dan memiliki fasilitas (ruangan, kursi, 

meja, alat makan, toilet, mushola, dan lain-lain) yang bersih. Selain dari faktor 

kualitas pelayanan yang dilakukan, Koffie Tijd Bandung pun melakukan berbagai 

faktor yang dapat meningkatkan kualitas dari makanan dan minuman yang 

ditawarkan pada konsumen yang dapat berpengaruh pada minat beli konsumen pada 

Koffie Tijd Bandung. 

Kualitas makanan dan minuman yang baik yang diberikan oleh perusahaan 

dapat mempengaruhi tingkat minat beli konsumen untuk mencapai misi perusahaan 

dalam meningkatkan penjualan dan mencapai target penjualan. Karenanya untuk 

dapat menghadapi persaingan khususnya pada usaha cafe, kualitas makanan dan 

minuman yang baik harus didasarkan pada kebutuhan dan keinginan konsumen agar 

dapat memaksimalkan tingkat penjualan dengan cara menarik minat beli konsumen 

untuk berkunjung dan membeli makanan dan minuman pada cafe tersebut. 

Untuk bisa mencapai ke dalam tahapan-tahapan tersebut, maka diperlukan 

berbagai macam upaya dari pengusaha cafe agar calon konsumen setidaknya 

mengetahui keberadaan dari cafe tersebut dan menjadi berminat untuk membeli 

makanan dan minuman di cafe. Koffie Tijd Bandung melakukan berbagai macam 

upaya untuk memberikan kualitas makanan dan minuman yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan sesuai dengan keinginan konsumen misalnya, dengan memiliki 
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keragaman menu makanan dan minuman (berbagai pilihan pizza, salted spicy tofu, 

berbagai pilihan minuman kopi, dan lain-lain) yang ditawarkan juga membuat ciri 

khas dari keragaman menu makanan dan minuman, serta memberikan sajian 

makanan dan minuman dengan tampilan (bentuk, warna dan tempat penyajian) yang 

menarik. Dalam kesesuaian makanan dan minuman yang disajikan Koffie Tijd 

Bandung memiliki porsi dan kelezatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Hal tersebut dapat menjadikan Koffie Tijd Bandung unggul diantara 

pesaing, terutama pesaing yang berdekatan dengan tempat Koffie Tijd Bandung, 

karena jika dilihat dari segi aspek kualitas makanan dan minuman sudah tidak ada 

masalah, artinya sudah sangat baik dengan makanan dan minuman yang ditawarkan 

saat ini. Karena hal tersebut bisa dijadikan faktor yang pendukung keberhasilan dari 

Koffie Tijd Bandung dan akan menentukan minat beli dari konsumen itu sendiri. 

Terkait dengan hubungan antar variabel dan kerangka pemikiran diatas, maka 

dapat dibuat paradigma penelitian seperti terlihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Paradigma Penelitian 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen 

Koffie Tijd Bandung. 

2. Kualitas makanan dan minuman berpengaruh positif terhadap minat beli 

konsumen Koffie Tijd Bandung. 


