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II.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A.  Tinjauan Pustaka

1.  Kopi

Kopi merupakan salah satu tanaman perkebunan yang berasal dari Afrika

dan Asia Selatan.  Di Indonesia, tanaman kopi memiliki nilai ekonomis

yang cukup tinggi, karena hasil olahan kopi berupa bubuk atau minuman

sangat digemari oleh kalangan remaja maupun dewasa. Adapun klasifikasi

tanaman kopi (Coffea sp.) menurut Hasbi (2009) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisio : Angiospermae

Kelas : Dycotiledoneae

Ordo : Rubiales

Famili : Rubiaceae

Genus : Coffea

Spesies : Coffea sp.

Kopi merupakan tanaman tropis, pada dasarnya ada sekitar 30 jenis

spesies. Ada lima jenis kopi yang terdapat di Indonesia yaitu kopi arabika,

kopi robusta, kopi liberika, kopi golongan ekselsa, dan kopi hibrida
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(Haryanto, 2012). Tanaman kopi bisa mencapai 4-6 meter pada usia yang

matang. Pada awal masa berbuah, bunga akan tumbuh sekitar 6 sampai 7

bulan yang kemudian menjadi buah kopi. Biji buah kopi yang hijau lama-

kelamaan berubah menjadi merah dan siap untuk dipetik. Kopi bisa

tumbuh baik di beberapa belahan dunia di negara tropis seperti di Asia

Selatan, Amerika Tengah dan Selatan, Afrika dan Indonesia. Di

Indonesia, tanaman kopi banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Nusa

Tenggara sampai Papua.

Kopi (Coffea sp) adalah spesies tanaman berbentuk pohon. Tanaman ini

tumbuh tegak, bercabang dan bila dibiarkan akan mencapai tinggi 12 m.

Tanaman kopi memiliki beberapa jenis cabang yaitu cabang reproduksi

(cabang orthrotrop), cabang sekunder, cabang kipas, cabang pecut, cabang

balik, dan cabang air.  Tanaman kopi mempunyai bentuk daun bulat telur,

ujung daun agak meruncing sampai bulat.  Daun tersebut tumbuh pada

batang, cabang dan ranting-ranting tersusun berdampingan.  Secara alami

tanaman kopi memiliki akar tunggang dengan panjang akar tunggang ± 45-

50 cm (Haryanto, 2012).

Tanaman kopi umumnya berbunga setelah berumur ± 2 tahun. Bunga kopi

berukuran kecil, mahkota berwarna putih, kelopak bunga bewarna hijau,

pangkalnya menutupi bakal buah yang mengandung dua bakal biji. Buah

kopi terdiri dari daging buah dan biji. Daging buah kopi memiliki tiga

lapisan yaitu lapisan kulit luar, daging, dan kulit tanduk.  Buah kopi
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umumnya memiliki dua butir biji, namun terkadang kopi mengandung satu

atau tidak sama sekali biji.

2.  Perilaku Konsumen

Schiffman dan Kanuk (2007) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai,

“the term consumer behavior refers to the behavior that consumers

display in searching for, puschasing, using, elaluating, and disposing of

products and services that they expect will satisfy their needs”.  Definisi

tersebut dapat diartikan bahwa perilaku konsumen adalah perilaku yang

diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan,

mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan

akan memuaskan kebutuhan mereka

Engel, Blackwell, dan Miniard (1993) mendefinisikan perilaku konsumen

sebagai, “we define consumer behavior as those activities directly involved

in obtaining, consuming, and disposing of products and services, including

the decision processes that precede and follow these action”.  Definisi

tersebut diartikan bahwa perilaku konsumen sebagai tindakan langsung

yang teribat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan

produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan

mengikuti tindakan ini.

Perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses

psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli,

ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa, setelah
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melakukan kegiatan evaluasi (Sumarwan 2006).  Secara sederhana studi

perilaku konsumen meliputi (1) apa yang dibeli konsumen, (2) mengapa

konsumen membelinya, (3) kapan mereka membelinya, (4) dimana mereka

membelinya, (5) seberapa sering mereka membelinya, dan (6) seberapa

sering mereka menggunakannya (Sumarwan 2006).

Rangkuti (2002) membedakan perilaku konsumen berdasarkan tiga jenis,

yaitu :

1.  Perilaku konsumen adalah dinamis, menemukan bahwa sekelompok

konsumen serta masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang

waktu.  Dalam hal pengembangan strategi pemasaran, sifat dinamis

pelaku konsumen menyatakan bahwa seseorang tidak boleh berharap

pada satu strategi pemasaran yang sama, karena dapat memberikan hasil

yang sama pula sepanjang waktu, dan di pasar serta industri yang sama.

2.  Perilaku konsumen melibatkan interaksi, menekankan bahwa untuk

mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, kita harus memahami

apa yang dipikirkan (kognisi), dirasakan (pengaruh), dan dilakukan

(perilaku) oleh konsumen.

3.  Perilaku konsumen melibatkan pertukaran, menekankan bahwa

konsumen tetap konsisten dengan definisi pemasaran yang berkaitan

dengan pertukaran.

Secara sederhana perilaku konsumen dapat dilihat dari proses

pertimbangan dan keputusan pembelian produk yang dilakukan oleh

konsumen.  Menurut Kotler (2001) bahwa sebelum melakukan pembelian,
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konsumen akan menjalani tahap-tahap yang terdiri dari pengenalan

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian,

dan perilaku pasca pembelian.  Berikut penjelasan mengenai tahap-tahap

proses pengambilan keputusan konsumen yaitu:

a.  Pengenalan kebutuhan

Pengenalan kebutuhan sebagai tahap awal pengambilan keputusan

dapat berasal dari dalam diri konsumen atau dari hasil interaksi antara

konsumen atau hasil antara konsumen dengan lingkungan serta

konsumen lain.

b.  Pencarian informasi

Konsumen akan mencari informasi jika konsumen memandang bahwa

kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi

suatu produk.  Tahap pencarian informasi ini, konsumen akan mencari

berbagai informasi mengenai produk yang akan dibelinya dengan

mempelajari merek beserta ciri-ciri dari produk tersebut.

c.  Evaluasi alternatif

Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan

merek, dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen.

Pada proses evaluasi aternatif, konsumen membandingkan berbagai

macam pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya.

d.  Keputusan pembelian

Pada tahap ini, konsumen akan menentukan kapan membeli, dimana

membeli produknya, dan bagaimana membayarnya.
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e.  Pasca pembelian

Konsumen akan mengevaluasi pembelian yang dilakukan (puas atau

tidak puas) setelah konsumen tersebut melakukan pembelian.

3.  Karakteristik Konsumen

Dalam memahami tentang apa, siapa, dan mengapa konsumen, perlu

dipelajari tentang berbagai perbedaan dan kesamaan relatif karakteristik

yang melekat pada konsumen.  Perbedaan dan kesamaan relatif

karakteristik tersebut disebabkan oleh beberapa hal meliputi demografi,

geografi, dan psikografi. Demografi terkait dengan masalah

kependudukan dengan unsur-unsur yang sangat luas dan beragam.

Geografi terkait dengan penyebaran lokasi pemukiman penduduk, dan

psikografi terkait dengan masalah hobi, kesenangan dan kebiasaan lainnya

(Mulyadi, 2003).

Sumarwan (2004) berpendapat bahwa karakteristik konsumen mencakup

pengetahuan dan pengalaman konsumen, kepribadian konsumen dan

karakteristik demografi konsumen. Pengetahuan dari berbagai variabel

tersebut sangat membantu perusahaan dalam memaksimumkan daya

tariknya melalui produk dan bauran pelayanannya.

Konsumen yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang banyak

mengenai suatu produk akan lebih sedikit untuk mencari informasi, karena

ia merasa cukup atau yakin terhadap pengetahuannya dalam mengambil

suatu keputusan.  Konsumen yang mempunyai kepribadian sebagai



17

seorang yang senang mencari informasi (information seeker) akan

meluangkan waktunya untuk mencari informasi lebih banyak.  Semakin

banyak informasi yang didapat, maka pengambilan keputusan dalam

memilih suatu produk semakin cepat.

Karakteristik demografi meliputi beberapa variabel seperti jenis kelamin,

umur, tempat tinggal, pendidikan terakhir, pekerjaan, status, pendapatan,

dan lain sebagainya. Menurut Sumarwan (2004) pendidikan adalah salah

satu karakteristik demografi yang penting.  Konsumen yang memiliki

pendidikan yang tinggi, akan cenderung mencari informasi yang lebih

banyak dari suatu produk sebelum memutuskan untuk membeli.  Usia

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi dan presepsi

konsumen dalam proses keputusan untuk menerima sesuatu yang baru,

baik produk maupun jasa.  Seseorang yang berumur relatif muda, lebih

cepat menerima sesuatu yang baru. Jumlah pendapatan mengambarkan

besarnya daya beli konsumen. Besar kecilnya pendapatan yang diterima

konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pekerjaannya.

Pekerjaan berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan yang akan

diperoleh konsumen.

4.  Karakteristik produk

Menurut Kotler (2001), produk berupa barang dan jasa merupakan segala

sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan

keinginan konsumen.  Produk dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:
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a. Durable goods, yaitu barang berwujud dan biasanya bertahan lebih dari

satu tahun serta memiliki nilai ekonomis.

b. Non durable goods, yaitu barang berwujud yang habis dikonsumsi

dalam satu kali atau beberapa kali pemakaian (umur ekonomis kurang

dari satu tahun).

c. Service, yaitu pelayanan atau jasa, manfaat dan kepuasan yang

ditawarkan untuk dijual.

5.  Atribut produk

Pada dasarnya, produk merupakan kumpulan dari berbagai atribut-atribut

dan setiap produk, baik barang atau jasa.  Atribut produk adalah

karakteristik yang melengkapi fungsi dari dasar produk atau jasa dan

digunakan sebagai pengembangan suatu produk atau jasa dengan

melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan (Kotler dan Amstrong,

2004).  Selain itu, atribut merupakan unsur-unsur produk yang dipandang

penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan

keputusan, seperti merek, kemasan, jaminan, pelayanan dan sebagainya

(Tjiptono, 1997). Dapat dikatakan atribut produk adalah karakteristik dari

produk atau jasa secara keseluruhan (Sumarwan, 2004).

Keunikan suatu produk dapat dengan mudah menarik perhatian konsumen.

Keunikan ini terlihat dari atribut yang dimiliki oleh suatu produk.  Atribut

produk terdiri dari tiga jenis, yaitu (1) ciri-ciri atau rupa (features), (2)

fungsi (functions), dan (3) manfaat (benefit).  Ciri-ciri yaitu berupa ukuran,

komponen atau bagiannya, bahan dasar, proses manufaktur, jasa,
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penampilan harga, susunan, maupun merek dagang (trademark), warna,

nilai estetika, dan lain-lain.  Untuk manfaat dapat berupa kegunaan,

kesenangan yang berhubungan dengan indera, manfaat non material,

manfaat langsung maupun tidak langsung. Atribut fungsi biasa digunakan

sebagai ciri atau manfaat dari penggunaan suatu produk (Engel et al.,

1994).

Dalam mengevaluasi atribut produk, perlu memperhatikan dua sasaran

pengukuran penting, yaitu: (1) mengidentifikasi kriteria yang mencolok,

(2) memperkirakan saliensi relatif dari masing-masing atribut produk.

Kriteria evaluasi yang mencolok ditentukan dengan memilih atribut yang

menempati peringkat tertinggi. Saliensi yaitu konsumen diminta untuk

menilai kepentingan dari berbagai kriteria evaluasi.

Umar (2005) menyatakan, bahwa dalam menentukan dimensi kualitas

produk dapat melalui delapan dimensi yaitu (1) penampilan, (2)

keistimewaan, (3) keandalan, (4) kesesuaian, (5) daya tahan, (6) kegunaan,

(7) estetika, (8) hasil dan kecocokan.

Konsumen biasanya menguraikan suatu produk berupa barang atau jasa

dengan menggunakan persyaratan beberapa dimensi atau karakteristiknya.

Kebutuhan pelanggan yaitu karakteristik/atribut barang atau jasa yang

mewakili dimensi yang oleh pelanggan dipergunakan sebagai dasar

pendapat mereka mengenai jenis barang dan jasa.  Sangat penting untuk

mengetahui dimensi mutu, sehingga akan diketahui bagaimana pelanggan

mendefinisikan atau mengartikan mutu barang atau jasa.
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6.  Kepuasan Konsumen

Kepuasan konsumen adalah evaluasi pasca konsumsi, di mana alternatif

yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan

konsumen, sedangkan ketidakpuasan konsumen muncul apabila hasil tidak

memenuhi harapan (Engel, 1994).  Apabila kinerja berada di bawah

harapan maka konsumen tidak merasa puas.  Ketidakpuasan ini akan

menyebabkan konsumen merasa kecewa dan berhenti membeli dari

konsumsi produk tersebut.  Sebaliknya, jika kinerja memenuhi harapan

maka konsumen akan merasa puas.  Kepuasan ini akan mendorong

konsumen untuk membeli dan mengonsumsi ulang produk tersebut.

Menurut Kotler (2005), kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa dari

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil)

produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan.  Apabila kinerja

berada dibawah harapan, maka konsumen tidak puas, sedangkan jika

kinerja memenuhi harapan, maka konsumen puas. Jika kinerja melebihi

harapan, maka konsumen amat puas atau amat senang.

Menurut Kotler (2005), bahwa terdapat empat metode untuk mengukur

kepuasan konsumen.  Keempat metode tersebut adalah sistem keluhan dan

saran, survei kepuasan pelanggan, belanja siluman, dan analisis pelanggan

yang hilang.

a.  Sistem keluhan dan saran

Perusahaan yang berfokus kepada pelanggannya akan memberikan

kemudahan untuk pelanggannya dalam memberikan keluhan dan saran.
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Sarana yang diberikan oleh perusahaan dalam menampung keluhan dan

saran dari konsumen yaitu memberikan kotak saran.  Selain itu, ada

perusahaan yang memanfaatkan formulir tertulis, web pages, e-mail,

customer care, dan lain sebagainya sebagai sarana komunikasi dua

arah.  Informasi yang didapat dari konsumen akan menjadi gagasan

yang penting bagi perusahaan dalam menyelesaikan dan memperbaiki

kualitas produk dan pelayanannya.

b.  Survei kepuasan pelanggan

Suatu perusahaan akan melakukan survei kepada pelanggan dengan

mengirimkan daftar pertanyaan atau menelpon pelanggan-pelanggan

terakhirnya sebagai sampel acak dan menanyakan kepada konsumen

apakah mereka merasa sangat puas, puas, biasa saja, kurang puas, atau

sangat tidak puas terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, kegiatan

survei ini dilakukan untuk meminta pendapat pelanggan mengenai

kinerja para pesaing mereka, mengukur keinginan pelanggan agar

melakukan pembelian ulang, dan mengukur kesediaan pelanggan untuk

merekomendasikan perusahaan dan merek ke pihak atau perusahaan

lainnya.

c. Belanja siluman

Perusahaan-perusahaan membayar orang untuk bertindak sebagai

pembeli yang akan melaporkan hasil temuannya tentang kekuatan dan

kelemahan saat membeli produk di perusahaan dan produk pesaing.
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d.  Analisis pelanggan yang hilang

Apabila ada pelanggan yang diketahui berhenti melakukan pembelian,

maka perusahaan harus mencari atau menghubungi pelanggan yang

berhenti membeli atau berganti pemasok tersebut untuk mempelajari

penyebabnya. Kegiatan wawancara sangat penting dilakukan untuk

pelanggan yang berhenti membeli, namun perusahaan juga harus

memperhatikan tingkat kehilangan pelanggannya. Jika tingkat

kehilangan pelanggan semakin banyak, hal ini menunjukkan bahwa

perusahaan gagal memuaskan pelanggannya.

Konsumen akan memiliki perasaan puas atau tidak puas terhadap produk

atau jasa yang dikonsumsinya, setelah konsumen mengonsumsi suatu

produk atau jasa.  Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan dapat diukur

dengan beberapa cara yaitu:

a.  Skala likert

Skala likert adalah skala yang memperlihatkan tanggapan konsumen

terhadap karakteristik suatu produk (sangat setuju, setuju, bimbang,

tidak setuju, dan sangat tidak setuju). Informasi yang diperoleh dengan

skala likert berupa skala pengukuran ordinal. Oleh karena itu, hasilnya

dapat dibuat ranking tanpa diketahui berapa besarnya selisih antara satu

tanggapan dengan tanggapan yang lain (Sitinjak, 2004). Skala likert

dirancang untuk memungkinkan pelanggan menjawab dalam berbagai

tingkatan pada setiap butir yang menguraikan jasa atau produk.

Konsumen diminta untuk memberikan penilaian dari masing-masing

indikator produk atau jasa yang mereka nikmati, yaitu dengan cara
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memberikan rating 1 (sangat tidak puas), sampai 5 (sangat puas).

Selanjutnya konsumen diminta untuk memberikan penilaian atas

produk atau jasa secara keseluruhan. Skala likert merupakan salah satu

varian pendekatan semantic differential dan bentuknya lebih langsung.

Dalam hal ini responden diminta untuk memilih jawaban “sangat tidak

setuju” (1) sampai “sangat setuju” (5). Tipe likert tercermin dalam

keragaman skor (variability of scoror) sebagai akibat penggunaan skala

1 sampai dengan 5.  Kelebihan dari penggunaan skala likert adalah

menggunakan item-item yang jelas, mudah membuatnya dan

menghasilkan keterangan yang nyata.

b.  Analisis secara deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran,

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.  Tujuannya adalah

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan

antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1999).

c. Customer Satisfaction Index (CSI) dan Importance Performance

Analysis (IPA)

1) Customer Satisfaction Index (CSI)

Customer Satisfaction Index (CSI) atau indeks kepuasan konsumen

merupakan suatu ukuran keterkaitan konsumen kepada suatu merek.

Ukuran ini memberikan gambaran tentang kemungkinan seorang

pelanggan beralih ke merek produk lain, terutama jika merek
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tersebut didapati adanya perubahan, baik mengenai harga maupun

atribut lainnya.  Metode ini digunakan untuk mengukur indeks

kepuasan konsumen secara keseluruhan (Index satisfaction) dari

tingkat kepentingan (importance) dan tingkat kinerja (performance)

yang berguna untuk pengembangan program pemasaran yang

mempengaruhi kepuasan pelanggan (Supranto, 2006).

2) Importance Performance Analysis (IPA)

Importance Performance Analysis (IPA) adalah alat analisis yang

menggambarkan kinerja sebuah produk dibandingkan dengan

harapan konsumen akan kinerja yang seharusnya ada, menggunakan

Diagram Kartesius.  Kombinasi sumbu X (performance) akan

menghasilkan posisi setiap atribut.  Atribut yang ada akan terletak

pada satu di antara empat kuadran yang ada.  Hal yang perlu

diperhatikan bahwa koordinat titik tengah kuadran mengacu pada

grand mean, yakni rata-rata semua atribut pada bagian performance

dan rata-rata semua atribut pada bagian importance (Rangkuti,

2005). Startegi yang dilakukan berkenaan dengan posisi masing-

masing variabel pada keempat kuadran dapat dijelaskan sebagai

berikut.

a) Kuadran I

Wilayah kuadran satu terletak di sebelah kiri atas yang memuat

faktor-faktor dianggap penting oleh pelanggan tetapi pada

kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai seperti yang

diharapkan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih sangat
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rendah).  Atribut-atribut dalam kuadran ini harus ditingkatkan

dengan cara perbaikan secara terus-menerus sehingga

performance atribut yang ada akan meningkat.

b) Kuadran 2

Wilayah kuadran kedua terletak di sebelah kanan atas yang

memuat faktor-faktor dianggap penting oleh pelanggan dan

faktor-faktor yang dianggap oleh pelanggan sudah sesuai dengan

yang dirasakannya sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih

tinggi.  Atribut-atribut yang termasuk dalam kuadran II harus

tetap dipertahankan karena faktor-faktor tersebut menjadikan

produk atau jasa unggul di mata pelanggan

c) Kuadran 3

Wilayah kuadran ketiga terletak di sebelah kiri bawah yang

memuat faktor-faktor dianggap kurang penting oleh pelanggan

dan pada kenyataanya kinerjanya tidak terlalu istimewa.

Peningkatan atribut-atribut yang termasuk dalam kuadran ini

dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap

manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil.

d) Kuadran 4

Wilayah kuadran pertama terletak di sebelah kanan bawah yang

memuat faktor-faktor kinerja yang dianggap kurang penting oleh

pelanggan dan dirasakan terlalu berlebihan.  Atribut-atribut yang

termasuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar perusahaan

dapat menghemat biaya.
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7.  Loyalitas Konsumen

Menurut Sumarwan (2003), konsumen yang merasa puas terhadap produk

dan merek yang dikonsumsi akan membeli ulang produk tersebut. Jika

pembelian ulang tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka dapat

dikatakan sebagai loyalitas konsumen.

Oliver dalam Griffin (2005), mengungkapkan definisi loyalitas konsumen

adalah sebagai berikut “ Customer loyalty is deefly held commitment to

rebuy or repatronize a preferred product or service consistenly in the

future, despite situational influence and marketing efforts having the

potential to cause switching behavior ”.  Definisi tersebut menjelaskan

bahwa loyalitas konsumen adalah suatu komitmen dari konsumen untuk

bertahan secara mendalam agar mengkonsumsi kembali atau melakukan

pembelian ulang suatu produk dan jasa yang terpilih secara konsisten

dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha

pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku.

Menurut Setiadi (2003), loyalitas konsumen merupakan suatu ukuran

keterkaitan konsumen dengan suatu merek. Seorang konsumen yang

sangat loyal terhadap suatu merek tidak akan dengan mudah pindah ke

merek lain apapun yang terjadi dengan merek tersebut. Selain itu,

konsumen yang loyal juga akan melanjutkan pembelian suatu merek

walaupun dihadapkan pada alternatif merek produk pesaing yang

menawarkan karakteristik produk yang lebih unggul dipandang dari

berbagai sudut atributnya. Apabila banyak konsumen dari suatu merek
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termasuk dalam kategori ini, berarti produk tersebut memiliki ekuitas

merek yang kuat. Sebaliknya, konsumen yang tidak loyal pada suatu

merek, maka pada saat mereka melakukan pembelian terhadap suatu

merek, tidak akan didasarkan karena ketertarikan mereka pada merek,

tetapi lebih didasarkan pada suatu harga. Apabila sebagian besar

konsumen dari suatu merek termasuk dalam kategori ini, berarti ekuitas

merek produk tersebut adalah lemah.

Loyalitas merek memiliki beberapa tingkatan. Tingakatan-tingkatan

tersebut disusun menjadi piramida loyaitas, dimana bentuk piramida yang

baik seperti segitiga terbalik.  Konsumen dikatakan loyal apabila nilai dari

committed buyer lebih besar dibandingkan switcher buyer.  Masing-

masing tingkatan menunjukkan tantangan yang harus dihadapi sekaligus

sebagai aset yang dapat dimanfaatkan (Rangkuti, 2005).

a. Switcher atau Price Buyer

Tingkat ini adalah tingkat loyalitas paling dasar dimana pembeli

berpindah-pindah, peka terhadap perubahan harga, dan tidak ada

loyalitas merek atau sama sekali tidak tertarik pada merek-merek

apapun yang ditawarkan.  Pada tingkatan ini, konsumen lebih

memperhatikan harga dalam melakukan pembelian produk.

b. Habitual Buyer

Pada tingkat ke dua ini, pembeli dapat disebut sebagai pembeli tipe

kebiasaan (habitual buyer). Pada tingkat ini, para pembeli merasa puas

dengan produk yang digunakan, minimal tidak mengalami kekecewaan.

Pada dasarnya, tidak terdapat dimensi ketidakpastian yang cukup
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memadai untuk mendorong suatu perubahan, terutama apabila

pergantian ke merek lain memerlukan suatu tambahan biaya.

c. Satisfied Buyer

Pada tingkat ke tiga ini terdapat orang-orang yang puas, namun pembeli

menanggung biaya peralihan (switching cost), baik dalam waktu, uang

atau resiko sehubungan dengan upaya untuk melakukan pergantian ke

merek lain.  Pembeli pada tingkat ini, biasanya disebut pembeli loyal

yang merasakan adanya suatu pengorbanan apabila melakukan

penggantian merek lain.  Para pembeli tipe ini disebut satisfied buyer.

d. Liking The Brand

Pada tingkat keempat ini, konsumen benar-benar meyukai merek dari

produk tersebut. Para pembeli pada tingkat ini disebut sahabat merek,

karena terdapat perasaan emosional dalam menyukai merek. Pilihan

mereka terhadap suatu merek dilandasi pada suatu asosiasi, seperti

simbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakannya, atau kesan

kualitas yang tinggi.

e. Commited Buyer

Tingkat teratas adalah para pelanggan yang setia terhadap merek.

Konsumen mempunyai suatu kebanggaan dalam menemukan atau

menjadi pengguna satu merek.  Merek tersebut sangat penting bagi

konsumen baik dari segi fungsi maupun sebagai ekspresi mengenai

siapa konsumen sebenarnya (committed buyer).  Bentuk piramida

loyalitas dapat dilihat pada Gambar 1.
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committed buyer

liking the brand

satisfied buyer

habitual buyer

switcher buyer

Gambar 1.  Piramida loyalitas merek yang rendah (Durianto, 2004)

Durianto (2004), menyatakan bahwa tiap tingkatan brand loyalty

mewakili tantangan pemasar yang berbeda dan mewakili tipe aset yang

berbeda dalam pengelolaan dan eksploitasinya.  Piramida brand loyalty

diatas menyatakan bahwa loyalitas merek tersebut masih sangat rendah.

Hal ini disebabkan karena semakin tinggi brand loyalty-nya, luas

piramidanya semakin kecil, yang berarti bahwa kuantitas konsumennya

semakin kecil pula.  Piramida brand loyalty yang baik adalah piramida

yang berbentuk terbalik seperti pada Gambar 2.
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commited buyer

liking the brand

satisfied buyer

habitual buyer

switcher buyer

Gambar 2.  Piramida loyalitas merek yang tinggi (Durianto, 2004)

8.  Analisis Korelasi Rank Spearman

Analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan untuk menyatakan

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka digunakan

korelasi. Menurut Sarwono (2006), korelasi digunakan untuk melihat kuat

lemahnya hubungan antara variabel bebas dan tergantung.  Korelasi yang

digunakan untuk melihat kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas

dan tergantung, adalah korelasi Rank Spearman, karena data yang ada

pada penelitian ini berskala ordinal. Korelasi Rank Spearman dapat

digunakan untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan dua variabel,

yaitu variabel bebas dan variabel tergantung yang berskala ordinal

(nonparametik) (Sarwono, 2006).

Korelasi Rank Spearman dapat dirumuskan dengan
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Keterangan :

rs = korelasi rank spearman
d2 = selisih antara X dan Y
n = jumlah sampel yang diambil (Sugiyono, 2009)

Adapun pemberian nilai interpretasi koefisien korelasi Rank Spearman

adalah

0,00 – 0,199 = Sangat rendah

0,20 – 0,399 = Rendah

0.40 – 0,599 = Sedang

0.60 – 0,799 = Kuat

0,80 – 1,000 = Sangat kuat

9.  Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Kuesioner

a.  Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menyatakan sejauh mana data yang

terdapat dalam kuesioner dapat mengukur apa yang dibutuhkan dalam

analisis penelitian yang dilakukan.  Pada penelitian ini validitas

digunakan untuk mengetahui instrumen apakah yang dipersiapkan

untuk mengumpulkan data, dalam hal ini adalah kuesioner.

Menurut Anastasi (1973) dan Nunnally (1979), untuk menghitung

validitas biasanya peneliti menggunakan rumus teknik korelasi.

Semakin tinggi korelasi antar variabel maka semakin baik validitasnya.

Korelasi antara skor masing-masing pernyataan dengan skor total

menggunakan Korelasi Product Moment dari Pearson, yang rumusnya
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…….............…………..

Keterangan :

r      = koefisien korelasi (validitas)
X    = skor pada subyek item n
Y    = skor total subyek
XY = skor pada subyek item n dikalikan skor total
n = banyaknya subjek

Secara statistik, angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan

dengan angka kritik Tabel korelasi nilai – r.  Cara melihat angka kritik

yaitu dengan melihat baris N.  Pernyataan yang dinyatakan signifikan

adalah pernyataan yang memiliki angka korelasi melebihi angka kritik

taraf 5 persen, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.  Bila angka

korelasi yang diperoleh adalah dibawah angka kritik maka pernyataan

tersebut tidak signifikan dan berarti pernyataan tersebut tidak valid.

Apabila dalam perhitungan ditemukan pernyataan yang tidak valid

(tidak signifikan pada tingkat 5 persen), kemungkinan pernyataan dari

susunan kata-kata atau kalimatnya kurang baik dan bisa juga

disebabkan pertanyaan tersebut tidak dianggap penting oleh responden.

b.  Uji Reliabilitas

Reliabilitas atau keandalan adalah seberapa jauh pengukuran bebas dari

varian kesalahan acak (free from random variance). Hasil dari uji

reliabilitas merupakan suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu

alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama sehingga dapat

dipercaya dan akan menghasilkan data yang dapat dipercaya.  Arikunto

(2002), untuk mengukur reliabilitas, digunakan rumus Alpha yaitu :
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Keterangan :

r II = reliabilitas instrumen
k = banyaknya butir pertanyaan
∑ σ b2 = jumlah varians butir

= varians total

Nilai reliabilitas yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai

dari tabel r product moment. Kriteria pengujian yaitu instrumen

penelitian dikatatakan reliable jika rII> r pada taraf kepercayaan 95

persen, serta derajat kebebasan N. Jika rII> r product moment maka

dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan telah dapat

diandalkan (reliable) dan penelitian dapat dilakukan.

B.  Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian analisis tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen sudah banyak

dilakukan oleh peneliti lainnya seperti komoditas susu, roti, steak, minuman

jamu, gula, camilan kacang, ayam penyet, dan lain-lain.  Namun, penelitian

tingkat kepuasan dan loyalitas kopi bubuk SB-CBD belum pernah ditemukan.

Metode penelitian yang digunakan umumnya sama seperti pada peneltian

terdahulu.  Untuk meneliti tingkat kepuasan, penelitian ini menggunakan

metode CSI (Costumer Satisfaction Index) dan IPA (Importance Performance

Analysis), sedangkan pengukuran tingkat loyalitas menggunakan metode

Piramida Loyalitas. Secara rinci dapat dilihat 10 kajian penelitian terdahulu

pada Tabel 4.
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B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 4.  Penelitian terdahulu

No Peneliti Judul Metode Analisis Hasil

1 Anggraini, V Analisis Tingkat Kepuasan
dan Loyalitas Konsumen
Gulaku di Kota Bandar
Lampung

Importance
Performance Analysis
(IPA), Customer
Satisfaction Index (CSI)
dan Piramida Loyalitas

Kepuasan konsumen Gulaku di Kota Bandar
Lampung berada pada level sangat puas dengan
nilai indeks kepuasan (CSI) sebesar 81,68 persen,
dan termasuk konsumen yang loyal.  Bauran
pemasaran tidak berpengaruh secara nyata
terhadap tingkat kepuasan dan loyalitas
konsumen Gulaku di Kota Bandar Lampung

2 Elvistiarso, F Analisis Tingkat Kepuasan
Pelanggan Terhadap Produk
Camilan Kacang Merek Mr.
P

Importance
Performance Analysis
(IPA), Customer
Satisfaction Index (CSI)
dan Piramida Loyalitas

Analisis metode IPApada kuadran A (prioritas
utama) terdapat sepuluh atribut yaitu aroma,
kerenyahan, kandungan, volume, desain
kemasan, ketersediaan, banyak dimakan sebagai
camilan, dapat dimakan di saat santai, aroma
yang diterima dibanding harga, dan rasa yang
diterima dibanding harga.  Untuk kuadaran B
adalah rasa.  Untuk kuadaran C adalah aribut
kemasan bergaya anak muda dan kepraktisan
kemasan dibanding harga.  Sedangkan di kuadran
D tidak terdapat satupun atribut.

34
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3 Danny Analisis Kepuasan dan
Loyalitas Konsumen
Terhadap Tingkat Penjualan
di Warung Bu Kris

Rumus weight meandan
analisia korelasi

Hasil perhitungan weight mean untuk ayam
penyet sebesar 4,4576. Hasil perhitungan ini,
ayam penyet memiliki tingkat tertinggi makanan
yang disukai pelanggan.  Ada empat cara yang
digunakan dalam menentukan tingkatan
penjualan di warung Bu Kris yaitu kepuasan cita
rasa, kepuasan harga makanan, kepuasan
pelayanan, dan loyalitas.  Dari ke empat cara
diatas, probabilitas terbesar yang paling
berpengaruh terhadap tingkat penjualan adalah
"Loyalitas" dimana, nilai Z=3,3251 dengan
korelasi lebih dari 0,1.

4 Sarianti, T dan
Putriana

Analisis Kepuasan dan
Loyalitas Konsumen Midori
Japanese Restaurant Cabang
K.H Wahid Hasyim Jakarta
Pusat

Importance Performance
Analysis (IPA), Customer
Satisfaction Index (CSI)
dan Piramida Loyalitas

Nilai Customer Satisfaction Index (CSI) pada
Midori Japanese Restaurant Cabang K.H Wahid
Hasyim Jakarta Pusat sebesar 74,38% yang
termasuk dalam kategori puas.  Untuk hasil
perhitungan Importance Performance Analysis
(IPA), atribut yang kinerjanya perlu diperbaiki
adalah harga makanan dan minuman serta
ketersediaan area parkir. Tingkat loyalitas
sebagian konsumen loyal terhadap restoran ini
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5 Winarso, K Kepuasan dan Loyalitas
Pelanggan pada Produk Susu
Bayi Menggunakan Service
Quality dan Path Analysis

Service Quality dan
Path Analysis

Berdasarkan hasil Service Quality untuk
kepuasan konsumen perlu prioritas perbaikan
dimulai dari dimensi reliability (0,865), diikuti
dimensi tangible (0,889) kemudian dimensi
responsiveness (0,911) selanjutnya dimensi
emphaty (0,928) yang terakhir prioritasnya
adalah dimensi Assurance (0,943).  Untuk
mencapai loyalitas konsumen, perlu diperhatikan
dan diprioritaskan perbaikan yang dimulai dari
responsiveness, emphaty, assurance, tangible dan
reliability.

6 Djamaludin Analisis Kepuasan dan
Loyalitas Konsumen Jamu
Gendong di Kota Sukabumi

Skala Likert dan
Piramida Loyalitas

Umumnya konsumen sudah merasa puas
terhadap atribut produk jamu gendong seperti
khasiat, warna, aroma, rasa, keragaman,
kemudahan memperoleh, harga, kebersihan
(gelas, bakul, botol, lap, dan air), dan kandungan
jamu gendong. Persentase terkecil tingkat
kepuasan konsumen yaitu pada kebersihan gelas
dan penampulan penjual jamu gendong.  Untuk
loyalitas, sebagian besar konsumen sudah loyal
terhadap jamu gendong namun tidak sampai pada
tahap mempromosikan kepada orang lain.
Hampir separuh konsumen mempunyai indeks
loyalitas 24-47 dengan indeks rata-rata 23,3
(kategori loyal).
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7 Ariani, M Analisis Preferensi, Kepuasan
dan Loyalitas Konsumen
Terhadap Hidangan Steak
di Waroeng Steak And Shake
Cabang Jatinangor Kabupaten
Sumedang

Metode Cochran Q
Test, Customer
Satisfaction Index (CSI)
dan Piramida Loyalitas

Hasil CSI diperoleh bahwa indeks nilai kepuasan
konsumen di Waroeng Steak and Shake adalah
79,27 % yaitu 0,79 yang berada pada rentang
0,61-0,80 yang berarti indeks kepuasan
konsumen Waroeng Steak and Shake cabang
Jatinangor berada pada kriteria “Puas”.
Tingkatan piramida loyalitas diperoleh bahwa
sebagian besar konsumen Waroeng Steak
and Shake termasuk ke dalam konsumen yang
loyal.

8 Nastiti, N Analisis Pengaruh Marketing
Mix Terhadap Kepuasan Dan
Loyalitas Pelanggan
Dengan Metode Structural
Equation Modelling (SEM)
(Studi Kasus di UKM Teguh
Raharjo Ponorogo)

Metode Structural
Equation Modelling
(SEM)

Faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan
oleh UKM Teguh Raharjo yaitu UKM senantiasa
melakukan peningkatan dari segi pemasaran
karena hal ini akan meningkatkan kepuasan dan
loyalitas pelanggan. Peningkatan yang harus
dilakukan terutama dari segi process (pelayanan)
dengan nilai pengaruh tertinggi (4,76).
Peningkatan yang dapat dilakukan berupa
kecepatan pelayanan, ketepatan pelayanan, dan
fasilitas pemesanan produk sehingga hal ini akan
meningkatkan kepuasan pelanggan. Peningkatan
juga harus dilakukan dari segi product (produk)
dengan nilai pengaruh terbesar (2,92) misalnya
warna produk yang menarik (tidak gosong), rasa
produk dodol enak, kemasan maupun variasi rasa
sehingga loyalitas pelanggan akan tetap terjaga
dan mengalami peningkatan.
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9 Utomo, A Analisis Kepuasan dan
Loyalitas Konsumen Prima
Fresh Mart (Pendekatan
Service Quality)

Analisis Deskriptif, dan
Structural Equation
Model (SEM)

Dimensi tangibles memiliki koefisien gamma
terbesar sebesar 0,43, sehingga hubungan
terhadap kepuasan paling erat.  Sementara itu,
dimensi reliability memiliki koefisien paling
kecil sebesar 0,03 sehingga memiliki hubungan
yang paling lemah terhadap kepuasan.  Kepuasan
memiliki hubungan yang sangat erat terhadap
loyalitas karena koefisiien beta yang sangat besar
sebesar 1,53.  Hal ini diartikan pengunjung
merasa puas dengan pelayanan yang diberikan
dan akan menjadi konsumen PFM yang setia
(loyal).

10 Utari Analisis Tingkat Kepuasan
dan Loyalitas Konsumen
Terhadap Roti Manis Ek
Tjoan Kota Bogor.

Importance Performance
Analysis (IPA), dan
Piramida Loyalitas

Berdasarkan hasil Importance Performance
Analysis (IPA), atribut yang perlu mendapat
perhatian dan harus diprioritaskan perbaikan
kinerjanya yaitu atribut usaha promosi,
kemudahan memperoleh produk, harga produk,
kemudahan proses pembayaran, kecepatan
pelayanan, dan kemasan bawa pulang.  Untuk
tingkat loyalitas konsumen terhadap Roti Manis
Tan Ek Tjoan belum dapat dikatakan berada pada
tahap pembeli loyal.
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C.  Kerangka Pemikiran

Kopi Lampung dapat dikategorikan sebagai salah satu kopi terbaik di

Indonesia karena keistimewaan aroma dan rasanya yang khas.  Jenis kopi

yang banyak dibudidayakan oleh petani kopi di daerah lampung adalah jenis

kopi robusta.  Di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung merupakan

daerah yang memiliki perkembangan industri kopi yang cukup pesat dengan

berbagai macam produk dan merek.  Banyaknya Industri kopi yang

berkembang di Kota Bandar Lampung disebabkan melimpahnya bahan baku

kopi jenis robusta yang banyak tersebar di daerah-daerah Lampung.

Perkembangan industri yang cukup pesat ini menyebabkan persaingan yang

ketat antara perusahaan-perusahaan kopi bubuk di Kota Bandar Lampung.

Perusahaan-perusahaan ini berlomba-lomba dalam memproduksi kopi yang

memiliki cita rasa yang enak serta memiliki harga yang terjangkau bagi

konsumen.  Salah satu perusahaan yang saat ini bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lainnya yaitu perusahaan Kopi Bubuk Sinar Baru Cap Bola

Dunia.  Kopi bubuk SB-CBD merupakan kopi tertua di Kota Bandar

Lampung yang berdiri pada tahun 1911.  Kopi bubuk SB-CBD memiliki

banyak saingan perusahaan kopi lainnya seperti Piala Dunia, Tiga Dunia,

Intan Dunia, Dunia Baru, Sinar Dunia, kopi Bola Dunia Cap Bintang, dan lain

sebagainya.  Persaingan ini tentu akan mempengaruhi tingkat penjualan kopi

bubuk SB-CBD dimasa yang akan datang.  Untuk itu, perusahaan SB-CBD

sangat perlu mengetahui tingkat kepuasan dan loyalitas konsumennya.
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Untuk mencari tingkat kepuasan konsumen, penelitian ini terlebih dahulu

menganalisis atribut-atribut dari produk kopi bubuk SB-CBD. Atribut-atribut

yang akan diteliti yaitu rasa, aroma yang khas, kemasan, kondisi kemasan

saat dikonsumsi, label halal, harga, tanggal kadaluarsa, lokasi pembelian,

kemudahan memperoleh produk, dan promosi.  Setelah atribut-atribut sudah

diketahui, atribut-atribut ini akan dilakukan pembobotan untuk mengukur

seberapa pentingnya masing-masing atribut kopi bubuk SB-CBD.  Setelah

dilakukan pembobotan, kepuasan konsumen secara keseluruhan dapat dicari

menggunakan dua alat analisis yaitu Customer Satisfaction Index (CSI) dan

Important Performance Analysis (IPA

Untuk tingkat loyalitas, di analisis dari lima tingkatan loyalitas merek yaitu

switcher/price buyer, habitual buyer, satisfied buyer, liking the brand, dan

committed buyer.  Dari ketiga alat analisis tersebut, maka dapat diketahui

tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap kopi bubuk SB-CBD di

Kota Bandar Lampung. Secara rinci kerangka penelitian dapat dilihat pada

Gambar 3.
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Gambar 3.  Kerangka pemikiran analisis kepuasan dan loyalitas konsumen
kopi bubuk SB-CBD

Perkembangan usaha kopi bubuk di
kota Bandar Lampung

Persaingan antar usaha kopi bubuk di
kota Bandar Lampung semakin ketat
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