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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Gelombang Korea (hallyu) merupakan fenomena yang terjadi dan

menjangkiti aspek kehidupan setiap orang di berbagai belahan dunia. Penyebaran

tersebut terjadi melalui berbagai tayangan televisi serta muncul di berbagai media

internet. Musik korean Pop (K-Pop) menjadi salah satu cara untuk

memperkenalkan negara Korea Selatan. Indonesia sendiri saat ini sedang

mengalami tren dunia hiburan tersebut yang disebut juga  dengan Korean Wave

atau Hallyu. Shim menyatakan bahwa “Hallyu” atau “Korean Wave” adalah

globalisasi budaya Korea Selatan ke berbagai Negara (Nastiti, 2010:3).

Korean Wave disebarkan ke berbagai negara dalam bentuk film, drama,

musik, kuliner, serta pernak-pernik kebudayaan yang mengangkat identitas negara

Korea Selatan sebagai medianya. Banyaknya media untuk mengangkat

pengetahuan akan negara Korea Selatan ini, yang menjadi perhatian khusus

penulis salah satunya adalah kuliner. Kuliner yang disajikan merupakan makanan

yang kental akan rasa, bentuk serta keaslian dari bahan makanan yang disajikan di

negara aslinya Korea Selatan, sehingga masyarakat Indonesia khususnya dapat

merasakan cita rasa dari makanan asli negara tersebut walaupun tanpa harus

datang ke negara yang bersangkutan. Salah satu buktinya yaitu dengan

perkembangan restoran Korea di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini
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cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya restoran Korea yang

hadir di Indonesia.

Adanya fluktuasi budaya yang memasuki dunia kuliner di Indonesia juga

ternyata terjadi di Bandung. Dalam perkembangannya justru usaha di bidang

kuliner Korea ini sangat menjamur. dimulai dari yang menawarkan kualitas resto,

cafe, kedai hingga makanan yang tersebar di supermarket atau minimarket

khususnya da kota Bandung. Berikut ini merpakan data tentang daftar resto dan

cafe yang menawarkan kuliner khas Korea di Kota Bnadung akan disajikan dalam

tabel 1.1

Tabel 1.1

Daftar Resto/cafe Kuliner Korea di Kota Bandung

No Nama Resto/cafe
Korea

Alamat

1 Chingu cafe Jl. Sawunggaling No.10

2 Korean House Jl. Sukajadi No.175

3 Mujigae Cihampelas walk young street, Festival Citylink

4 Chung Gi Wa Jl. Leumah Neundeut No.87 Sukajadi

5 Arang 123 Jl. Sukahaji No123

6 Bing Soo Jl. Sukajadi

7 Yoogame Broadway Street Cihampelas, Festival Citylink

8 Tokki Pokki Jl. Raya Kopo

9 Tudari Jl. Raya Sumantri No.35

10 Myeong Ga Jl. Ir Sutami No.52

11 Suju Ramen Jl. Taman Sari

12 Cafe Bene Jl. Ir Haji Juanda No.155

13 Korean Mart Jl. Sukajadi

14 Bonchon Jl. Banda

15 Han Kook Gwan Jl. Karangsari No.21

Sumber : diakses pada halaman web http://www.google.co.id
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Dapat dilihat dari tabel 1.1 bahwa di Kota Bandung sendiri terdapat

setidaknya lima belas resto atau cafe yang menawarkan kuliner khas Korea

Selatan. Daftar tersebut belum termasuk supermarket atau minimarket yang

tersebar di seluruh Kota Bandung maupun resto atau Cafe yang baru beroperasi di

awal tahun ini.

Fenomena mengenai usaha kuliner berkonsep cafe di masyarakat muncul

tatkala beberapa pengusaha kuliner siap saji hendak menawarkan konsep yang

berbeda. Salah satu dari sekian banyak restoran dan cafe yang menawarkan

konsep beerbeda dengan menu khas Korea Selatan di Kota Bandung ialah Chingu

Korean Fan Cafe Bandung yang beralamat di Jl. Sawunggaling No. 10. Seperti

resto dan cafe korea lainnya, Chingu Korean Fan Cafe juga menawarkan menu

khas negeri Hallyu tersebuty, namun ada beberapa diferensiasi produk yang

membuat Chingu Korean fan Cafe menjadi dastinasi untuk icip-icip kuliner.

Diferensiasi utama dari Chingu Korean fan Cafe Bandung dengan Korean

cafe lainnya adalah konsep sesuai dengan nama cafe itu sendiri yaitu “Chingu”

yang jika di artikan kedalam bahasa Indonesia adalah “Teman”, konsep ini dipilih

karena sesuai dengan tema yang ingin di angkat setiap hari seperti semangat

pertemanan, kehangatan, dan kenyamanan yang dirasakan oleh setiap pelanggan

Chingu Korean Fan Cafe Bandung. Selain dari itu konsep lain yang menjadi

diferensiasi dari cafe ini adalah harga yang ditawarkan dari makanan khas Korea

dengan harga yang tergolong mahal ini menjadi terjangkau oleh semua kalangan

karena sesuai tema yang diangkat “Chingu” atau teman maka harganya pun

bersahabat yaitu tidak lebih dari Rp. 30.000,-. Chingu Korean Fan Cafe hanya
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melakukan satu bauran promosi yaitu bauran promosi iklan. Berikut ini penjualan

di Chingu Korean Fan Cafe Bandung

Grafik 1.1

Penjualan Makanan dan Minuman Chingu Korean Fan Café Tahun 2016

Sumber : Handy, Manajer Operasional Chingu Korean Fan Café Bandung

Pada grafik 1.1 terlihat penjualan makanan dan minuman yang fluktuatif.

Tidak tercapainya target penjualan Chingu Korean Fan Café terjadi pada bulan

Mei dan selanjutnya di bulan Juli, Agustus dan September. Berdasarkan grafik di

atas terlihat bahwa realisasi penjualan lebih banyak menurun sehingga perlu

adanya inovasi pemasaran untuk meningkatkan penjualan.

Chingu Korean Fan Café jarang sekali melakukan melakukan iklan baik

televisi lokal maupun radio, dengan demikian tidak semua orang tahu dengan

keberadaan Chingu Korean Fan Café. Perusahaan selama ini hanya mengandalkan

iklan sosial media seperti twitter, instagram dan facebook. Sehingga kondisi fisik
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dari tempat usaha Chingu Korean Fan Cafe yang memberikan pengalaman kuliner

korea yang asik bagi pengunjung dengan memberikan suasana cafe yang nyaman

dan penuh warna serta ornamen khas Korean wave tidak banyak diketahui

khususnya warga Kota Bandung, dan dikenal hanya dikalangan remaja saja.

Suasana café yang nyaman dan penuh warna ornamen khas Korean kurang

didukung dengan bangunan yang tidak mencirikan khas Korea serta lahan parkir

yang terbatas. Berdasarkan hasil survey awal yang disebarkan pada 30 orang,

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Hasil survey awal
No Pernyataan Setuju Tidak

Setuju
1 Sebagian besar masayarakat Kota Bandung

mengetahui Chingu Korean Fan Café
40% 60%

2 Suasana ruangan memadai 75% 25%
3 Eksterior ruangan sesuai dengan cirri khas

Korea
20% 80%

Sumber: Hasil pengolahan pra survey, Mei 2016

Hasil survey awal pada tabel 1.4 menunjukkan sebagian besar masyarakat

Kota Bandung tidak mengetahui Chingu Korean Fan Café, walaupun suasana

ruangan memadai tetapi Eksterior ruangan dianggai tidak memberikan ciri khas

Korea. Dengan demikian perusahaan perlu melakukan iklan secara teoat dan

menciptakan Suasana tempat yang lebih baik. Seperti yang di kemukakan (Levy

dan Weitz 2009:45) salah satu tujuan dari suasana tempat yaitu untuk menarik

minat beli konsumen. Suasana tempat akan menjadi salah satu faktor dalam

menentukan minat beli konsumen. Karena dengan suasana yang nyaman dan luas

diharapkan dapat membuat konsumen tidak bosan untuk berkunjung dan

menumbuhkan persepsi baik terhadap usahanya.
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai “Pengaruh Iklan dan Suasana tempat Terhadap Minat

Beli Konsumen Pada Chingu Korean Fan Cafe Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang penelitian tersebut di atas, selanjutnya dapat

diidentifikasi masalah penelitian bahwa ternyata usaha untuk menciptakan iklan

dan suasana tempat yang baik tidak menjadi suatu jaminan bahwa akan

mempengaruhi terhadap minat beli konsumen di Chingu Korean Fan Cafe

bandung, penciptaan suasana tempat merupakan hal yang penting bagi suatu

bentuk usaha, karena suasana tempat itu sendiri akan menjadi salah satu faktor

dalam menarik minat beli konsumen. Dengan suasana nyaman dan luas

diharapkan dapat membuat konsumen tidak bosan untuk berkunjung dan

menumbuhkan persepsi baik terhadap usahanya. Selain itu, salah satu unsur yang

sangat penting untuk menarik atensi konsumen ditengah persaingan yang ketat

seperti ini adalah iklan yang menarik. Dengan adanya iklan yang menari

diharapkan akan menumbuhkan rasa penasaran sehingga menarik minat beli

konsumen agar datang dan melakukan pembelian.

Tingkat persaingan Chingu Korean Fan Cafe dengan pesaingnya dapat

dilihat secara kasat mata, karena antara Chingu cafe dengan pesaingnya

menawarkan konsep yang sma, yaitu cafe. Pangsa pasar yang dituju pun sama,

yaitu memfokuskan kepada anak muda, eksekutif muda dan orang dewasa yang
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berjiwa muda. Kedua faktor tersebut tentu dapat diperhitungkan ketika Resto/Cafe

ingin meningkatkan minat beli konsumen. Selain itu, Chingu Cafe hanya

menggunakan satu bauran promosi yaitu iklan, dan iklan tersebut tidak pernah

dilakukan dengan gencar bahkan cenderung menurun, dan suasana tempat di Jl.

Sawunggaling yang berkonsep Cafe yang masih terbilang kecil dengan masih

adanya antrian atau waiting list pada saat konsumen berkunjung. Maka dari itu,

permasalahan ini hanya akan dilihat dari segi iklan dan suasana tempat yang

diberikan oleh Chingu Korean Fan Cafe bandung.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penelitian dan untuk

memberi batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah iklan yang dilakukan oleh Chingu Korean Fan Cafe

Bandung.

2. Bagaimanakah suasana tempat yang dilakukan oleh Chingu Korean Fan

Cafe Bandung.

3. Bagaimanakah minat beli konsumen di Chingu Korean Fan cafe Bandung.

4. Seberapa besar pengaruh iklan terhadap minat beli konsumen di Chingu

Korean Fan Cafe Bandung.

5. Seberapa besar pengaruh suasana tempat terhadap minat beli konsumen di

Chingu Korean fan Cafe Bandung.
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6. Seberapa besar pengaruh iklan dan suasana tempat terhadap minat beli

konsumen di Chingu Korean Fan Cafe Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data dan

informasi untuk kemudian diolah lebih lanjut dan dianalisis yang digunakan untuk

penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh Ujian Akhir

Program S-1 pada Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis Manajamene

Universitas Widyatama. Sedangkan tujuan dari penelitian ini sesuai rumusan

masalah yang penulis kemukakan di atas sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan hasil kajianuklan yang dilakukan oleh Chingu Korean

Fan Cafe Bandung.

2. Untuk mendapatkan hasil kajian suasana tempat yang dilakukan oleh

Chingu Korean Fan Cafe Bandung.

3. Untuk mendapatkan hasil kajian minat beli konsumen di Chingu Korean

fan Cafe.

4. Untuk mendapatkan hasil analisis pengaruh iklan terhadap minat beli

konsumen di Chingu Korean Fan Cafe Bandung.

5. Untuk mendapatkan hasil analisis pengaruh suasana tempat tehadap minat

beli konsumen di Chingu Korean Fan Cafe Bandung.

6. Untuk mendapatkan hasil analisis pengaruh iklan dan suasana tempat di

Chingu Korean Fan Cafe Bandung.
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan akan dapat berguna dan

bermanfaat bagi semua pihak terkait pada umumnya manfaat kegunaan tersebut,

yakni :

1. Implikasi akademik

Melalui proses dalam kegiatan dan penyusunan tugas akhir ini, diharapkan

dapat menjadi sarana bagi penulis untuk membandingkan serta

mengembangkan teori-teori perkuliahan. Khususnya mata kuliah

manajemen pemasaran dengan aplikasi di dunia bisnis.

2. Implikasi Manajerial

Bagi perusahaan diharapka mendapat tambahan informasi dan

pengetahuan, sebagai bahan dalam kegiatan evaluasi dalam perusahaan,

khususnya yang berkaitan dengan permasalahan iklan dan suasana tempat

pada Chingu Korean Fan Cafe Bandung hal ini juga dapat meningkatkan

kinerja perusahaan di lingkungan konsumen.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Chingu Korean Fan Cafe Jl. Sawunggaling No.10

Bandung. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan yakni pada bulan februari

2016 hingga selesainya penyusunan skripsi.


