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ABSTRAK

MOTIVASI REMAJA MENGUNJUNGI KEDAI KOPI KELAS
MENENGAH DI BANDAR LAMPUNG

(Studi Pada Kedai Kopi CoffeePaste)

Oleh

Zulian Yuliansyah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi remaja mengunjungi kedai
kopi kelas menengah di Bandar Lampung. Data penelitian ini dikumpulkan
melalui metode wawancara. Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif
kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan kedai kelas menengah
untuk menarik minat konsumen adalah dengan menyediakan biji kopi dari
berbagai daerah yang diseduh dengan metode penyeduhan manual. Faktor-faktor
kognitif remaja untuk berkunjung antara lain rasa penasaran, pembuktian persepsi,
pengelompokan, penilaian objek, pencarian informasi, kesesuaian yang didapat,
serta manfaat yang diperoleh. Faktor-faktor afektif remaja untuk berkunjung
antara lain pengurang ketegangan, kepuasan, keanggotaan dan pembentukan
identitas. Kesimpulan penelitian bahwa adanya strategi yang dilakukan kedai kopi
kelas menengah untuk menarik minat remaja berkunjung. Strategi tersebut
berkaitan dengan faktor kognitif dan faktor afektif yang memengaruhi minat
remaja untuk berkunjung.

Kata kunci : Kedai Kopi, Motivasi, Kognitif, Afektif



ABSTRACT

MOTIVATION OF TEENAGERS TO VISIT MIDDLE CLASS COFFEE
SHOP IN BANDAR LAMPUNG

(Studies in CoffeePaste Coffee Shop)

By

Zulian Yuliansyah

The purpose of this study to determine the motivation of teenagers to visit the
middle class coffee shop in Bandar Lampung. The research data was collected
through the interview method. Analysis of data using qualitative descriptive
analysis.

The results showed that the efforts made middle-class coffee shop to attract
customers is by providing coffee beans from various regions brewed with manual
brewing methods. Cognitive factors teenagers to visit are curiosity, evidence of
perception, grouping, objects assessment, information retrieval, relevance
obtained, and benefits. Factors affective teenagers to visit are a deduction of
tension, satisfaction, membership and identification. The conclusion of research
that the strategy undertaken middle-class coffee shops to attract teenagers to visit.
The strategy related with cognitive and affective factors influence teenagers
interest to visit.

Keywords: Coffee Shop, Motivation, Cognitive, Affective
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman globalisasi sekarang ini budaya, mobilitas, dan gaya hidup

masyarakat Indonesia berubah karena dipengaruhi oleh budaya luar. Masyarakat

Indonesia cenderung menghabiskan waktu luangnya untuk bersosialisasi,

mengunjungi pusat perbelanjaan, mengunjungi tempat hiburan, atau bersantai di

kafe favorit. Seiring dengan meningkatnya mobilitas dan gaya hidup khususnya

di kota-kota besar di Indonesia, pertumbuhan coffee shop pun menjadi cukup

pesat. Coffee shop dapat menjadi tempat pertemuan dengan rekan bisnis,

bersantai, arisan, bahkan tempat diskusi anak muda. Hal ini juga didukung oleh

pendapat Rhenald Kasali (2010:27) yang menyatakan bahwa meminum kopi kini

bukan lagi sekedar untuk menghilangkan kantuk, tapi sebagai bagian gaya hidup,

dimana coffee shop menjadi tempat berkumpul yang amat diminati. Gaya hidup

ini sesuai dengan karakter orang Indonesia yang suka berkumpul.

Di Indonesia sendiri meminum kopi dapat dikatakan telah lama menjadi

kebiasaan. Bagi sebagian orang, meminum secangkir kopi sudah menjadi

rutinitas. Ada beberapa alasan, mulai dari pengusir rasa kantuk, hingga menjadi

penyemangat sebelum memulai aktifitas di pagi hari. Kebiasaan meminum kopi

ini dapat dilihat dari banyaknya tempat yang menyediakan kopi dalam daftar
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menunya, dari kedai kopi tingkat tradisional yang menyediakan jenis kopi biasa

sampai kedai kopi kelas premium yang sering disebut ‘Coffee Shop’ oleh

sebagian masyarakat Indonesia. Beberapa contoh coffee shop yang ada di

Indonesia seperti Starbucks Coffee, The Coffee Bean and Tea Leaf, El’s Coffee,

dan masih banyak yang lainnya. Coffee shop menyediakan berbagai jenis kopi

nusantara serta berbagai cara penyeduhan yang unik. Coffee shop saat ini tidak

hanya sebagai tempat untuk menikmati kopi, tetapi sudah menjadi bagian dari

gaya hidup masyarakat yang tinggal di perkotaan. Meminum kopi di coffee shop

membuat mereka mendapatkan kepuasan untuk diri mereka. Suasana coffee shop

yang nyaman juga membuatnya sering dijadikan tempat untuk berdiskusi,

pertemuan bisnis, bersantai atau berkumpul dengan teman.

Provinsi Lampung memang terkenal dengan budidaya kopi. Masyarakat

Lampung sendiri menyadari bahwa rasa dan keharuman kopi Lampung yang

memang memiliki ciri khas tersendiri. Sebagai salah satu penghasil biji kopi di

Indonesia, Lampung memiliki masyarakat yang biasa meminum kopi baik saat

pagi, siang, ataupun malam. Berdasarkan pengamatan penulis, di Bandar

Lampung sendiri kopi sudah seperti minuman wajib banyak pemuda khususnya

pria. Hal tersebut dilihat dari banyaknya kafe yang menyediakan minuman kopi

didalam menunya. Beberapa coffee shop juga tumbuh subur di Bandar Lampung

seperti Starbuck Coffee, El’s Coffee, Bangi Kopitiam, KFC Coffee dan lain

sebagainya.

Seiring berkembangnya kebiasaan minum kopi dan suksesnya brand-brand coffee

shop kelas premium, menginspirasi para pelaku usaha di Bandar Lampung
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meniru usaha sejenis dengan skala yang lebih kecil dan harga yang terjangkau.

Bahkan banyak juga pelaku usaha yang mengincar kelas menengah hingga

bawah. Kedai kopi kelas menengah ini menggunakan modal yang lebih sedikit

dengan konsep kedai yang sederhana. Biasanya kedai kopi kelas menengah

menggunakan tempat yang seadanya dan menyediakan menu dengan harga yang

terjangkau sehingga dapat menarik minat segmen konsumen kelas menengah

kebawah. Salah satu kedai kopi kelas menengah di Bandar Lampung adalah kedai

kopi CoffeePaste. CoffeePaste merupakan kedai kopi yang didirikan oleh dua

sekawan yaitu Ferdyan sebagai pengelola dan Ingga Taufan A. sebagai Business

Partner. Berdasarkan wawancara kepada pemilik dan pengamatan, usaha ini

didirikan pada tanggal 30 juni 2014 di pelataran parkir ruko wisma kemiling.

Awal berdirinya usaha ini berbentuk angkringan, hingga pada tanggal 27

september 2014 pemilik memutuskan membeli ruko yang beralamatkan di jalan

Teuku Cik Ditiro Wisma Mas blok H1 nomor 5 kemiling yang bersebrangan

dengan Giant Express kemiling. Kedai Kopi ini buka setiap hari senin sampai

dengan hari sabtu, mulai dari pukul 16.00 WIB dan tutup pada pukul 23.00 WIB.

Setiap minggunya, intensitas konsumen yang berkunjung ke CoffeePaste ramai.

Pengunjung sebagian besar merupakan remaja dan mahasiswa. Selain remaja dan

mahasiswa ada pula pekerja dan orang dewasa yang sudah mempunyai keluarga.

Selain Kedai Kopi CoffeePaste, ada juga kedai kopi kelas menengah lainnya di

Bandar Lampung seperti Keiko Bahabia, IC Coffee, Kedai Anak Lanang,

Flambojan, dan masih banyak lagi. Kedai kopi kelas menengah ini sebagian besar

mengadaptasi konsep coffee shop premium dengan berbagai jenis penyeduhan.

Kedai kopi kelas menengah menawarkan proses penyeduhan manual yang dapat
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dilihat langsung oleh pengunjung. Hal tersebut jarang didapatkan pada coffee

shop kelas premium. Selain itu, kedai kopi kelas menengah ini memperkenalkan

lebih banyak jenis kopi nusantara untuk dinikmati, namun dengan harga yang

terjangkau. Hal ini tentu membuat kebiasaan meminum kopi akan semakin

meluas, tidak hanya terbatas pada orang kantoran yang memiliki penghasilan

tetap, tapi juga dapat dirasakan oleh seluruh kalangan. Banyaknya kedai kopi

kelas menengah membuat anak muda, mahasiswa, bahkan remaja dapat

menikmati kopi dengan berbagai macam penyeduhan, rasa, serta suasana kafe

yang tentunya sesuai dengan kantong mereka.

Seiring Berkembangnya jumlah kedai-kedai kopi kelas menengah tentu

mengundang perhatian masyarakat remaja. Hal ini  dikarenakan masyarakat

remaja saat ini cenderung memiliki gaya hidup yang berkutat pada urusan

menunjukan kelas sosial. Salah satu gaya hidup yang berkembang adalah gaya

hidup meminum kopi di coffee shop. Tidak jauh berbeda dengan masyarakat di

negara lain yang menjadikan kopi seolah minuman wajib yang diminum setiap

hari, remaja di Indonesia kini juga menerapkan kebiasaan minum kopi tersebut.

Fenomena yang nampak pada remaja saat ini adalah fenomena remaja

mengunjungi kedai kopi untuk nongkrong berjam-jam walaupun minum kopi

hanya segelas. Sangat sulit membedakan pemuda yang berkunjung ke sebuah

kedai kopi hanya untuk meminum kopi atau memiliki motivasi lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kunjungan dapat diartikan sebagai

berkunjung, datang atau pergi untuk menengok atau menjumpai. Setiap orang

pasti memiliki frekuensi kunjungan yang berbeda-beda. Pada usaha perdagangan
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frekuensi berkunjung merupakan salah satu faktor keberhasilan. Agar usaha

banyak pengunjung yang datang maka sebaiknya menyediakan layanan dan

fasilitas, yang memadai dan selalu diperbaharui secara maksimal.

Dalam melakukan suatu kunjungan ke kedai kopi, remaja pasti memiliki motivasi

yang ada di dalam dirinya. Motivasi yang ada pada diri individu dimulai dari

kebutuhan yang diinginkannya dan berusaha untuk melakukan sesuatu untuk

mencapai tujuan yang diharapkannya. Pendapat mengenai teori kebutuhan

dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya menurut Frits Kluytmans (2006 :

35) mengatakan bahwa motivasi terdiri dari dua komponen, yaitu : pada satu sisi

dorongan internal untuk suatu tujuan dan tujuan eksternal yang mengaktifkan

dorongan itu. Ini menjelaskan bahwa dorongan yang ada pada diri seseorang ada

dua macam, pada sisi internal adalah dorongan yang muncul dari dalam dirinya

sendiri dan dorongan eksternal adalah sebagai penggerak untuk mewujudkan

dorongan yang timbul pada dalam dirinya. Motivasi internal dan eksternal lebih

dikenal sebagai motivasi intrinsik dan ekstrinsik.

Berdasarkan uraian di atas sebelumnya telah ada penelitian tentang kedai kopi.

Seperti beberapa contoh penelitian yang dilakuan oleh Kiki Diah Perwita (2012)

dengan judul Analisis Customer Relations Kedai Kopi Espresso Bar di

Yogyakarta, Reza Dwiyan Nurazizi (2013) dengan judul Kedai Kopi Dan Gaya

Hidup Konsumen (Analisis Simulacrum Jean P Baudrillard Tentang Gaya Hidup

Ngopi di Excelso), Dicky Budiman, Hastuti Naibaho, dan Amelia (2013) dengan

judul Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas Produk, Kepuasan Pelanggan

Terhadap Kesetiaan Merek Starbuck Di Surabaya, Vivin Marastika (2015)
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dengan judul Gaya Hidup Minum Kopi Pemuda di Kota Palembang (Studi Kasus

pada Pemuda Penikmat Kopi di Starbucks Coffee Palembang Icon Mall).

Dari semua penelitian tentang kedai kopi yang sudah ada sebagian besar

penelitian dilakukan terhadap kedai kopi kelas premium, sedangkan masih sedikit

yang melakukan penelitian terhadap kedai kopi kelas menengah. Maka dari itu

dengan menggunakan metode kualitatif peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Motivasi Remaja Mengunjungi Kedai Kopi Kelas

Menengah di Bandar Lampung.” (Studi Pada Kedai Kopi CoffeePaste)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan  latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan

di bahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Apa upaya yang dilakukan kedai kopi kelas menengah untuk menarik minat

remaja?

2. Faktor-faktor kognitif apa saja yang memengaruhi konsumen remaja

berkunjung ke kedai kopi kelas menengah?

3. Faktor-faktor afektif apa saja yang memengaruhi konsumen remaja

berkunjung ke kedai kopi kelas menengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan kedai kopi kelas

menengah untuk menarik minat remaja?

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor kognitif apa saja yang memengaruhi

konsumen remaja berkunjung ke kedai kopi kelas menengah?
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3. Untuk mengetahui Faktor-faktor afektif apa saja yang memengaruhi

konsumen remaja berkunjung ke kedai kopi kelas menengah?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam dua aspek yaitu

secara teoritis dan secara praktis :

1. Secara teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan

pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai faktor apa saja yang

memengaruhi remaja untuk berkunjung ke kedai kopi dan sebagai  masukan

untuk penelitian dalam bidang keilmuan pemasaran yang dapat bermanfaat

bagi penelitian selanjutnya.

2. Aspek praktis

Kegunaan penelitian dari segi praktis diharapkan penelitian yang dilakukan

ini dapat memberikan masukan pemikiran dan masukan bagi perusahaan

dalam membuat strategi pemasaran serta membangun loyalitas konsumen.



 

 

 

 

 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perilaku Konsumen 

2.1.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009:166) Perilaku konsumen adalah studi tentang 

bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, 

dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan 

dan keinginan mereka. Studi perilaku konsumen terpusat pada cara individu 

mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia 

(waktu, uang, usaha) guna  membeli barang-barang yang berhubungan dengan 

konsumsi. Hal ini mencakup apa yang mereka beli, mengapa mereka membeli, 

kapan mereka membeli, di mana mereka membeli, seberapa sering mereka 

membeli, dan seberapa sering mereka menggunakannya. 

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Kotler dan Keller berpendapat bahwa perilaku pembelian konsumen dipengaruhi 

oleh faktor budaya, sosial, dan pribadi (2009:166). Sedangkan menurut Setiadi 

(dalam Prima 2015:9), keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi 

oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari pembeli. Sebagian 

besar adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi 

harus benar-benar diperhatikan. 
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2.1.2.1 Faktor Budaya 

Menurut Kotler dan Keller (2009:166), Budaya (culture) adalah determinan dasar 

keinginan dan perilaku seseorang. Kelas budaya, subbudaya, dan sosial sangat 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. 

a. Subbudaya (subculture) 

Menurut Kotler dan Keller (2009:167), Setiap budaya terdiri dari 

beberapa subbudaya (subculture) yang lebih kecil yang memberikan 

identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota mereka. 

Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah 

geografis. 

b. Kelas Sosial 

Menurut Kotler dan Keller (2009:168), kelas sosial didefinisikan sebagai 

sebuah stratifikasi sosial atau divisi yang relatif homogen dan bertahan 

lama dalam sebuah masyarakat, tersusun secara hierarki dan mempunyai 

anggota yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Sedangkan 

Schiffman dan Kanuk (2008:329), mendefinisikan kelas sosial sebagai 

pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status sosial yang 

berbeda, sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai 

status yang sama dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang 

lebih tinggi atau lebih rendah. 

2.1.2.2 Faktor Sosial 

Menurut Kotler dan Keller (2009:171) selain faktor budaya, faktor sosial seperti 

kelompok referensi, keluarga, serta peran sosial dan status mempengaruhi 

perilaku pembelian. 
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a. Kelompok Referensi 

Kelompok referensi (reference group) seseorang adalah semua kelompok 

yang mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. 

Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung disebut kelompok 

keanggotaan (membership group). Beberapa dari kelompok ini 

merupakan kelompok primer (primary group), dengan siapa seseorang 

berinteraksi dengan apa adanya secara terus menerus dan tidak resmi, 

seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Masyarakat juga 

menjadi kelompok sekunder (secondary group), seperti agama, 

professional, dan kelompok persatuan perdagangan, yang cenderung lebih 

resmi dan memerlukan interaksi yang kurang berkelanjutan. 

Orang juga dipengaruhi oleh kelompok di luar kelompoknya. Kelompok 

aspirasional (aspirational group) adalah kelompok yang ingin diikuti oleh 

orang itu; kelompok disosiatif (dissociative group) adalah kelompok yang 

nilai dan perilakunya ditolak oleh orang tersebut. 

Jika pengaruh kelompok referensi kuat, pemasar menentukan cara 

menjangkau dan mempengaruhi pemimpin opini kelompok. Pemimpin 

opini adalah orang yang menawarkan nasihat atau informasi informal 

tentang produk atau kategori produk tertentu, misalnya mana yang terbaik 

dari beberapa merek atau bagaimana produk tertentu dapat digunakan. 

b. Keluarga 

Menurut Kotler dan Keller (2009:171), Keluarga adalah organisasi 

pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan anggota 
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keluarga merepresentasikan kelompok referensi utama yang paling 

berpengaruh. Sedangkan Schiffman dan Kanuk (2008:305) secara 

tradisional, keluarga didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang 

dikaitkan oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi yang tinggal 

bersama-sama. Dalam arti yang lebih dinamis, para individu yang 

merupakan satu keluarga dapat digambarkan sebagai anggota kelompok 

sosial paling dasar yang hidup bersama-sama dan berinteraksi untuk 

memuaskan kebutuhan pribadi bersama. 

Ada dua keluarga dalam kehidupan pembeli. Keluarga orientasi (family of 

orientation) yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Dari orang 

tua seseorang mendapatkan orientasi terhadap agama, politik, dan 

ekonomi serta rasa ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Pengaruh yang 

lebih langsung terhadap perilaku pembelian setiap hari adalah keluarga 

prokreasi (family of procreation) terdiri dari pasangan dan anak-anak. 

c. Peran dan Status 

Orang berpartisipasi dalam banyak kelompok―keluarga, klub, organisasi. 

Kelompok sering menjadi sumber informasi penting dan membantu 

mendefinisikan norma perilaku. Posisi seseorang dalam tiap kelompok di 

mana ia menjadi anggota berdasarkan peran dan status. Peran (role) terdiri 

dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan seseorang. Setiap peran 

menyandang status. 

2.1.2.3 Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Menurut Kotler 

dan Keller (2009:172), Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup 
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pembeli; pekerjaan dan keadaan ekonomi; kepribadian dan konsep diri; serta gaya 

hidup dan nilai. 

a. Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Menurut Kotler dan Keller (2009:173), Selera dalam makanan, pakaian, 

perabot, dan rekreasi sering berhubungan dengan usia. Konsumsi juga 

dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan jumlah, usia, serta jenis kelamin 

orang dalam rumah tangga pada satu waktu tertentu. 

b. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi 

Menurut Kotler dan Keller (2009:173), Pekerja kerah biru akan membeli 

baju kerja, sepatu kerja, dan kotak makan. Presiden perusahaan akan 

membeli jas, perjalanan udara, dan keanggotaan country club. Pemasar 

berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di 

atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka. Pilihan produk sangat 

dipengaruhi oleh keadaan ekonomi: penghasilan yang dapat dibelanjakan 

(tingkat, stabilitas, dan pola waktu), tabungan dan asset (termasuk persentase 

asset likuid), utang, kekuatan pinjaman, dan sikap terhadap pengeluaran dan 

tabungan. 

c. Kepribadian dan Konsep Diri 

Menurut Kotler dan Keller (2009:174), Setiap orang mempunyai 

karakteristik pribadi yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Yang 

dimaksudkan dengan kepribadian (personality), adalah sekumpulan sifat  

manusia yang menyebabkan respons yang relatif konsisten dan tahan lama 

terhadap rangsangan lingkungan (termasuk perilaku pembelian). Kepribadian 

juga dapat menjadi variabel yang berguna dalam menganalisis pilihan merek 
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konsumen. Idenya bahwa merek juga mempunyai kepribadian, dan 

konsumen mungkin memilih merek yang kepribadiannya sesuai dengan 

mereka. Kepribadian merek (brand personality) dapat didefinisikan sebagai 

bauran tertentu dari sifat manusia yang dapat kita kaitkan pada merek 

tertentu. 

d. Gaya Hidup dan Nilai 

Orang-orang dari subbudaya dan kelas sosial yang sama mungkin 

mempunyai gaya hidup yang cukup berbeda. Menurut Kotler dan Keller 

(2009:175), Gaya hidup (lifestyle) adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat.  

Gaya hidup memotret interaksi “seseorang secara utuh” dengan 

lingkungannya. Keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh nilai inti (core 

values), sistem kepercayaan yang mendasari sikap dan perilaku. Nilai inti 

lebih dalam daripada perilaku atau sikap dan menentukan pilihan dan 

keinginan seseorang pada tingkat dasar dalam jangka panjang. 

2.1.2.4 Faktor- Faktor Psikologis 

A. Persepsi, persepsi dapat dedifinisikan sebagai proses dimana seseorang 

memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini (Setiadi dalam 

Prima 2015:11). 

B. Proses Belajar, proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku 

seseorang yang timbul dari pengalaman (Setiadi dalam Prima 2015:11). 

C. Kepercayaan Dan Sikap, kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang 

dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Kita sekarang dapat menghargai 
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berbagai kekuatan yang mempengaruhi perilaku konsumen. Keputusan 

membeli seseorang merupakan hasil suatu hubungan yang saling 

mempengaruhi dan rumit antara faktor-faktor budaya, sosial, pribadi dan 

psikologi. Banyak faktor ini tidak banyak dipengaruhi oleh pemasar. Namun 

faktor-faktor lain dapat dipengaruhi oleh pemasar  dan dapat mengisyarakat 

pada pemasar dan dapat mengisyaratkan pada pemasar mengenai bagaimana 

mengembangkan produk, harga, distribusi dan promosi (Setiadi dalam Prima 

2015:11). 

D. Motivasi, beberapa kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan ini timbul dari 

suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti rasa lapar, rasa haus, rasa tidak 

nyaman. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan lain bersifat psikogenik yaitu 

kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan 

untuk diakui, kebutuhn harga diri atau kebutuhan diterima. (Setiadi dalam 

Prima 2015:11). 

Motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati, tetapi dapat disimpulkan 

dengan adanya perilaku yang nampak (Swastha dan Hani dalam Sudaryana, 

2014:457). Motivasi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, namun 

keberadaan motivasi mengacu pada adanya kebutuhan sehingga tanpa 

adanya kebutuhan tidak akan ada motivasi (Bayton dalam Sudaryana, 

2014:457).  

Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang 

diarahkan pada tujuan mencapai kepuasan (Sukanto dan Hani dalam 

Sudaryana, 2014:457). Jadi dengan kata lain setiap perilaku/kegiatan 
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konsumen diarahkan untuk memenuhi tujuan tertentu yang berkaitan dengan 

kebutuhan dalam memperoleh kepuasan.  

Setiap kegiatan yang dilakukan seseorang didorong oleh sesuatu kekuatan 

dari dalam diri seseorang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang disebut 

dengan motivasi. Sehingga dengan demikian secara definitif dapat dikatakan 

bahwa motif atau motivasi adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan 

individu yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai kepuasan (Swastha dan 

Hani dalam Sudaryana, 2014:457).  

Dorongan yang ada akan menjabarkan kekuatan-kekuatan yang ada dibalik 

tingkah laku. Dengan demikian dorongan yang berbeda, berada pada tingkah 

laku yang berbeda (Koeswara dalam Sudaryana, 2014:457). Atau dengan 

kata lain tingkah laku yang berbeda karena adanya dorongan yang berbeda. 

Oleh karena itu, analisis motivasi harus memusatkan perhatiannya pada 

faktor-faktor yang mendorong dan mengarahkan kegiatan seseorang 

(Gibson, Ivancevich, Donnely dalam Sudaryana, 2014:457). 

Keberadaan motivasi mengacu pada adanya kebutuhan sehingga perilaku 

yang bermotivasi diawali dengan pengenalan kebutuhan. Kebutuhan yang 

dirasakan akan membangkitkan untuk berperilaku yang diperkirakan 

memiliki kemungkinan terbesar untuk memenuhi kebutuhan tertentu (Bayton 

dalam Sudaryana, 2014:457). Padahal kebutuhan yang dirasakan akan 

diekspresikan dalam perilaku pembelian dan konsumsi sehingga bagaimana 

kecenderunagn konsumen dalam mengevaluasi, memilih dari berbagai 

atribut yang ada adalah ditentukan oleh motivasi orang tersebut. (Sudaryana, 

2014:457) 
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Menurut Zaltman dan Wallendorf (dalam Sunyoto 2014:12), motivasi dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Motivasi Kognitif (Cognitive Motives) 

dan Motivasi Afektif (Affective Motives). 

a. Motif-motif Kognitif 

Menekankan pada proses informasi seseorang. Motif-motif kognitif ini 

meliputi: 

1. Ketetapan (Consistency), yaitu kecenderungan konsumen menerima 

hubungan yang positif antara harga dan kualitas merupakan hasil dari 

motif konsistensi. 

2. Atribusi (Attribution), difokuskan pada orientasi konsumen kearah 

kejadian eksternal dalam lingkungannya, yaitu mengenai apa sebab itu 

terjadi, sebab-sebab kejadian penting. 

3. Pengelompokkan (Categorization), lingkungan yang kompleks, 

dorongannya adalah untuk mempermudah pengamatannya dengan 

tindakan mengkategorikan pengalaman-pengalaman tersebut. 

4. Obyektivitas (Objectification), untuk dapat mengamati perilaku orang 

lain motif apa yang melatar belakangi perilakunya itu. Oleh karena itu 

sikap konsumen terhadap suatu barang sangat dipengaruhi oleh 

tindakan sebelumnya terhadap jenis dan merek barang tersebut. 

5. Otonomi (Autonomy), merupakan intisari dari pendekatan humanistik 

yang mengarah kepada apa yang memotivasi seseorang, karakteristik 

konsumen dalam merealisasi diri melalui pembentukan yang 

terintegrasi dan indentitas yang autonom. 
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6. Pencarian (Exploration), konsumen secara alamiah mempunyai 

perasaan ingin tahu dan mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang 

baru. Membawa seseorang untuk mencoba produk dan aktivitas-

aktivitas yang berbeda. 

7. Kesesuaian (Matching), bermacam-macam aktivitas, seperti produk, 

seleksi, pelayanan, dimonitor konstan oleh konsumen untuk 

menentukan apakah gap antara dorongan atau kehendak dengan 

penerimaan situasi yang ada itu meningkat atau berkurang. Bilamana 

konsumen mendapat produk yang kualitasnya rendah dari yang 

dikehendakinya, maka konsumen tersebut akan pergi ke toko lain 

untuk mendapat produk yang mempunyai kualitas lebih baik yang 

sesuai dengan situasi yang dikehendaki. 

8. Manfaat (Utilitarian), merupakan motif konsumen yang mempunyai 

kesempatan dorongan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, 

kemampuan baru yang digunakan dalam melawan tantangan 

kehidupan. 

b. Motif-motif Afektif 

Menekankan pada perasaan seseorang, motif-motif afektif ini meliputi: 

1. Pengurangan Ketegangan (Tension Reduction), untuk memotivasi 

konsumen memperoleh keseimbangan suatu reduksi untuk kepuasan 

dan ketegangan merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau 

mengurangi ketegangan yang dihadapi agar terjadi keseimbangan pada 

dirinya. 
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2. Ekspresi Diri (Self Expression), perilaku konsumen dapat ditunjukan 

melalui ekspresi air mukanya. Artinya untuk mengetahui apakah 

konsumen merasa puas setelah proses pembelian, dapat dibaca melalui 

ekspresi mukanya. 

3. Pertahanan Diri (Ego Defensive), motif mempertahankan diri 

merupakan dorongan untuk melindungi self-image dirinya, untuk 

menutupi kelemahan dirinya, konsumen akan menunjukkan perilaku 

mempertahankan dirinya. 

4. Menguatkan (Reinforcement), kekuatan motivasi reinforcement 

konsumen akan memperkuat dirinya dan mencapai suatu tujuan. 

Reinforcement dapat memperkuat respons terhadap stimulus. 

5. Pernyataan (Assertion), merupakan motif konsumen dalam berprestasi, 

kesuksesan, kekaguman dan kekuatan. Produk dan pelayanan yang 

diperoleh merupakan symbol kepuasan keberhasilan dari motif 

assertion. 

6. Keanggotaan (Affiliation), merupakan motif yang menjadi dasar untuk 

berhubungan sosial dengan orang lain untuk berkelompok. Motif ini 

merupakan dorongan atau kebutuhan konsumen untuk mengadakan 

hubungan interpersonal dengan orang lain. 

7. Pembentukan Identitas (Idenification), merupakan motif konsumen 

untuk mendapatkan kepuasan, merasa dirinya diterima oleh 

lingkungannya dan merasa dibutuhkan oleh lingkungannya. 

8. Model (Modelling), merupakan motif konsumen untuk melakukan 

tindakan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. 
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2.2 Keputusan Pembelian 

Pembuatan suatu keputusan dapat dilakukan apabila ada beberapa alternatif yang 

dipilih. Jika alternatif pilihan tidak ada maka tindakan yang dilakukan tersebut 

tidak dapat dikatakan membuat keputusan. Kotler (2003: 200) mengatakan bahwa 

keputusan pembelian pada konsumen adalah membeli merek yang paling disukai 

berdasarkan alternatif yang tersedia. Ada dua faktor yang bisa berada antara niat 

pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain dan 

faktor yang kedua adalah faktor situasional. Oleh sebab itu niat prefensi dan niat 

pembelian tidak selalu menghasilkan pembelian yang aktual. 

 

Pengambilan keputusan adalah kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. Menurut 

Setiadi (2003: 341) keputusan pembelian melibatkan dua atau lebih alternatif 

tindakan atau perilaku. Keputusan selalu mensyaratkan pilihan diantara beberapa 

perilaku berbeda.  

2.2.1 Tahap-tahap proses keputusan pembelian  

 

Gambar 2.1 Proses Keputusan Pembelian (Kotler, 2003:204) 

Secara rinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan  sebagai berikut: 

1.  Pengenalan masalah 

Proses pembeli dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan. 

Pembeli menyadari suatu perbedaan antara keadaan sebenarnya dan 

keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh 
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rangsangan dari dalam diri pembeli atau dari luar. Para pemasar perlu 

mengenal berbagai hal yangdapat menggerakkan kebutuhan atau minat 

tertentu dalam konsumen. Para pemasar perlu meneliti konsumen untuk 

memperoleh jawaban, apakah kebutuhan yang dirasakan atau masalah 

yang timbul, apa yang menyebabkan semua itu muncul, dan bagaimana 

kebutuhan atau masalah itu menyebabkan seseorang mencari produk 

tertentu ini. (Kotler, 2003:204) 

2.  Pencarian informasi 

Seorang konsumen yang mulai tertugah minatnya mungkin akan atau 

mungkin tidak mencari informasi yang lebih banyak lagi. Jika dorongan 

konsumen adalah kuat, dan obyek yang dapat memuaskan kebutuhan itu 

tersedia, konsumen akan membeli obyek itu. Jika tidak, kebutuhan 

konsumen itu tinggal mengendap dalam ingatannya. Konsumen mungkin 

tidak berusaha untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau sangat aktif 

mencari informasi sehubungan dengan kebutuhan itu. (Kotler, 2003:204) 

3.  Evaluasi alternatif 

Setelah melakukan pencarian informasi sebanyak mungkin tentang 

banyak hal, selanjutnya konsumen harus melakukan penilaian tentang 

beberapa alternatif yang ada dan menentukan langkah selanjutnya. 

Penilaian ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sumber-sumber yang 

dimiliki oleh konsumen (waktu, uang dan informasi) maupun risiko keliru 

dalam penilaian. (Kotler, 2003:205) 
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4.  Keputusan pembelian 

Setelah tahap-tahap awal tadi dilakukan, sekarang tiba saatnya bagi 

pembeli untuk menentukan pengambilan keputusan apakah jadi membeli 

atau tidak. Jika keputusan menyangkut jenis produk, bentuk produk, 

merk, penjual, kualitas dan sebagainya. Untuk setiap pembelian ini, 

perusahaan atau pemasar perlu mengetahui jawaban atas pertanyaan yang 

menyangkut perilaku konsumen, misalnya: berapa banyak usaha yang 

harus dilakukan oleh konsumen dalam pemilihan penjualan (motif 

langganan/patronage motive), faktor-faktor apakah yang menentukan ksan 

terhadap sebuah toko, dan motif langganan yang sering menjadi latar 

belakang pembelian konsumen. (Kotler, 2003:207) 

5.  Perilaku pasca pembelian 

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa 

tingkat kepuasan atau tidak ada kepuasan. ada kemungkinan bahwa 

pembeli memiliki ketidakpuasan setelah melakukan pembelian, karena 

mungkin harga barang dianggap terlalu mahal, atau mungkin karena tidak 

sesuai dengan keinginan atau gambaran sebelumnya dan sebagainya. 

Untuk mencapai keharmonisan dan meminimumkan ketidakpuasan 

pembeli harus mengurangi keinginan-keinginan lain sesudah pembelian, 

atau juga pembeli harus mengeluarkan waktu lebih banyak lagi untuk 

melakukan evaluasi sebelum membeli. (Kotler, 2003:208) 

2.3 Motivasi dalam Proses Keputusan Pembelian 

Keputusan individu atau seorang konsumen untuk memilih produk tertentu untuk 

membeli dan tidak membeli produk yang lain adalah merupakan perwujudan 
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keputusan konsumen dalam pembelian. Keputusan pembelian oleh konsumen, 

merupakan salah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang 

komplek. Sedangkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen 

ada beberapa tahap (Kotler dalam Sudaryana, 2014:459) yaitu: 

2.3.1 Mengenali Kebutuhan 

Proses membeli diawali dengan dengan kesadaran adanya masalah kebutuhan. 

Kebutuhan timbul karena perbedaan antara keadaan yang sesungguhnya dengan 

keadaan yang diinginkan. Kebutuhan akan menimbulkan kekuatan pada salah 

satu bagian otak untuk mengatur dan mengarahkan perilaku, akal dan tubuh agar 

dapat mempertahankan keadaan yang terbaik organisme itu (McNeal dan 

McDaniel dalam Sudaryana, 2014:460).  

Kebutuhan yang dirasakan akan diekpresikan dalam perilaku pembelian dan 

konsumsi (Engel, Blackwell, Miniard dalam Sudaryana, 2014:460). Sehingga 

dalam pembelian akan suatu produk, kebutuhan akan menentukan penilaian, 

pemikiran, kecenderungan, keinginan untuk berbuat dan melakukan tindakan 

bagi konsumen yang diperkirakan memiliki kemungkinan besar untuk memenuhi 

kebutuhan tertentu (Bayton dalam Sudaryana, 2014:460). Sehingga dengan 

mengenali kebutuhan konsumen akan dapat memprediksikan perilaku konsumen 

karena konsumen tidak akan membeli suatu produk jika diperkirakan tidak 

memuaskan kebutuhan. 

Kebutuhan manusia dibagi menjadi dua yaitu (Bayton dalam Sudaryana, 

2014:460): (1). Kebutuhan yang berasal dari ketegangan sistem yang bersifat 

fisiologis seperti lapar, haus, seks; (2) Kebutuhan berdasarkan ketegangan sistem 
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yang terdapat dalam kondisi subyektif kejiwaan seseorang (kebutuhan psikologis) 

yang berkaitan dengan kebutuhan psykogenik. Kebutuhan psykogenik dibagi 

menjadi tiga yaitu: (a) Kebutuhan kasih sayang, mempertahankan bentuk 

hubungan hangat dan harmonis serta memuaskan secara emosional; (b) 

Kebutuhan peningkatan diri yang berkaitan dengan prestise pengakuan, kepuasan 

dengan mempengaruhi orang lain; (c) Kebutuhan perlindungan, melindungi 

pribadi dari ancaman fisik dan psykologis, mencegah kehilangan muka, 

hilangnya prestise, aman dari kecemasan.  

Tidak setiap kebutuhan yang disadari akan menjadikan organisme untuk 

melakukan tindakan selanjutnya (Loudon and Bitta, dalam Sudaryana, 2014:460). 

Hasil dari pengenalan kebutuhan akan mendorong organisme untuk berperilaku 

lebih jauh sebagai pemecahan masalah jika kebutuhan yang dikenali cukup 

penting dan alat (produk) sebagai pemecahan masalah masih dalam batas 

kemampuannya. (Engel, Blackwell, Miniard  dalam Sudaryana, 2014:460). 

Dengan demiikian dapat disimpulkan bahwa sesudah seseorang (konsumen) 

mengidentifikasi masalah, akan melakukan proses lebih lanjut dipengaruhi oleh 

tingkat pentingnya kebutuhan tersebut serta sumber daya yang dimiliki. Untuk 

itu, agar kebutuhan menjadi cukup penting maka kebutuhan tersebut perlu 

didorong agar memenuhi suatu motif (Basu Swastha dan Hani dalam Sudaryana, 

2014:460). Karena tanpa adanya dorongan tidak akan ada kekuatan yang 

menggerakkan dan mengarahkan mekanisme-mekanisme yang bertindak sebagai 

pemuncul tingkah laku (Koeswara dalam Sudaryana, 2014:460). Dorongan akan 

mengaktifkan tingkah laku dalam rangka mengembalikan keseimbangan 

fisiologis organisme (Koeswara dalam Sudaryana, 2014:460). 
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Untuk pemenuhan kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen, akan diekspresikan 

dengan pembelian suatu produk. Kebutuhan yang berbeda akan menjadikan 

tanggapan yang berbeda atas stimuli yang diterima, karena kebutuhan akan 

menentukan perilaku organisme (McNeal dan McDaniel dalam Sudaryana, 

2014:460). 

2.3.2 Pencarian Informasi 

Setelah konsumen menyadari adanya masalah yang dirasakan, adanya kebutuhan 

serta kebutuhan tersebut dirasa sangat penting, sangat mendesak untuk dipenuhi 

maka konsumen akan mencari informasi berbagai produk yang potensial sebagai 

pemuas kebutuhan. Konsumen tidak akan membeli suatu produk jika produk 

tersebut tidak dapat memuaskan kebutuhannya. Sehingga konsekuensinya bahwa 

pencarian informasi didasari dengan tujuan untuk memperoleh, menemukan 

tentang produk dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhannya 

(Sudaryana, 2014:461).  

Menurut Sudaryana (2014:461), Dalam pencarian informasi ini, konsumen dapat 

memperoleh informasi yang bersumber dari internal maupun eksternal. Sumber 

internal berkaitan kemungkinan adanya pengalaman didalam memorinya yang 

berhubungan dengan situasi pembelian atas suatu produk. Didalam pencarian 

informasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor situasi, 

faktor produk serta faktor konsumen. Kepercayaan dan sikap konsumen 

mempengaruhi dalam proses pencarian informasi. Jika konsumen sudah 

mempunyai sikap yang mendukung maka akan mencari informasi yang lebih 



25 
 

banyak dengan memperhatikan manfaat dan biaya didalam proses pencarian 

informasi.  

Informasi yang lebih banyak dapat diperoleh konsumen melalui sumber eksternal 

seperti:  

a. Sumber Pribadi yang berasal dari teman, keluarga, tetangga maupun 

kenalan;  

b. Sumber Komersial yang dirancang oleh pemasar seperti iklan, wiraniaga, 

penyalur, pengemasan maupun penempatan pada rak toko (pajangan); 

c. Sumber publik seperti media massa ataupun organisasi konsumen yang 

ada. Konsumen akan mencari berbagai informasi dari berbagai sumber 

tentang berbagai produk yang dimungkinkan akan dapat member 

pemenuhan atas kebutuhan yang dirasakannya. Sehingga dalam hal ini 

motivasi akan mengarahkan individu tersebut dalam proses pencarian 

alternative produk atau pemuas atas kebutuhannya 

2.3.3 Evaluasi Alternatif 

Perolehan informasi tentang produk dari lingkungan akan memberikan banyak 

alternatif produk untuk dievaluasi yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhannya. 

Evaluasi alternatif dapat diartikan sebagai proses evaluasi dari berbagai produk 

yang akan dipilih untuk dapat memenuhi kebutuhannya (Engel, Blackwell, 

Miniard dalam Sudaryana, 2014:461).  

Didalam evaluasi alternatif ini pada intinya adalah konsumen akan memilih 

produk diantara berbagai pilihan yang dapat memuaskan kebutuhannya. 

Konsumen akan melihat setiap produk adalah merupakan suatu himpunan dari 
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ciri, atribut dan sifat tertentu yang mempunyai manfaat dan konsumen akan 

mencari manfaat-manfaat tertentu pada suatu produk. Manfaat suatu produk dapat 

dikategorikan kedalam manfaat Fungsional (Functional Benefit), manfaat Praktis 

(Practical Benefit) dan perolehan Emosional (Emotional Pay Off) (Zeithaml 

dalam Sudaryana, 2014:461). Berbagai manfaat tersebut akan berfungsi secara 

serentak yang akan diekspresikan sebagai variabel proses evaluasi alternatif 

produk yang terbaik bagi konsumen (Engel, Blackwell, Miniard dalam 

Sudaryana, 2014:461).  

Dalam proses pemilihan dari berbagai manfaat yang ada pada suatu produk, 

motivasi sebagai proses yang mendorong untuk menentukan pilihan diantara 

berbagai alternatif yang terbaik (Gibson, Ivancevich, Donnely dalam Sudaryana, 

2014:461). Pembelian atas suatu produk tidak akan terjadi sebelum adanya 

sebuah alternatif produk dipandang secara positif dapat memenuhi kebutuhan 

serta memuaskan keinginannya. Ada beberapa pendekatan dalam mengevaluasi 

alternative produk seperti, Pendekatan Heuristic, Pendekatan Disjungtif, 

Pendekatan Leksikografis yang semuanya mengevaluasi produk berdasarkan 

atribut yang melekat pada produk disesuaikan dengan kebutuhan dan 

keinginannya (Sudaryana, 2014:461). 

2.3.4 Keputusan Pembelian 

Menurut Sudaryana (2014:462), setelah melalui proses evaluasi, konsumen akan 

membentuk preferensi diantara produk serta merk-merk yang menjadi pilihannya. 

Namun demikian apakah konsumen akhirnya membeli atau tidak, akan 

dipengaruhi oleh sikap orang lain atas produk tersebut serta faktor situasi yang 
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tidak pernah terduga. Kedua faktor tersebut mempengaruhi maksud dan 

keputusan pembelian atas suatu produk. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi 

sosial konsumen dapat mempengaruhi dalam keputusan pembelian. Besarnya 

pengaruh tersebut dipengaruhi oleh besarnya intensitas sikap orang lain tersebut 

serta besarnya dorongan yang ada pada konsumen untuk mengikuti pendapatnya. 

2.3.5 Perilaku Sesudah Pembelian 

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkatan 

kepuasan atau ketidakpuasan. Kepuasan merupakan fungsi dari dekat tidaknya 

antara harapan pembeli terhadap performance produk tersebut dengan persepsi 

pembeli atas performance yang diperoleh (Sudaryana, 2014:462).  

Antara harapan atas performance dengan performance yang dirasakan sangat 

mungkin ada kesenjangan. Semakin jauh kesenjangan antara yang diharapkan 

dengan yang diperoleh akan menciptakan ketidak puasan pada konsumen. Bagi 

konsumen yang puas mempunyai probabilitas membeli ulang yang lebih tinggi 

serta akan menginformasikan pada orang lain melalui getok tular (Word of 

mouth). Sehingga bagi pemasar sangatlah besar peranan pembeli yang puas 

karena akan menjadi sumber informasi, periklanan yang gratis. Sedangkan bagi 

konsumen yang tidak puas akan mengurangi ketidak puasan dengan berbagai 

macam cara, bisa mengembalikan, membuang atau mencari informasi yang 

menguatkan keputusan pembelian tersebut. Dengan demikian motivasi konsumen 

yang akan menjadikan apakah konsumen menjadi puas atau tidak terhadap 

produk yang dikonsumsikan (Sudaryana, 2014:462). 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Diah Perwita (2012) dengan judul 

Analisis Customer Relations Kedai Kopi Espresso Bar di Yogyakarta 

Dalam Meningkatkan dan Mempertahankan Konsumen. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif 

Komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan 

wawancara secara langsung dengan pihak Divisi Marcomm, General 

Manager Kedai Kopi, Barista Kedai Kopi dan Konsumen Kedai Kopi 

Espresso Bar serta menggunakan dokumen yang diperoleh dari Kedai 

Kopi Espresso Bar Yogyakarta. Uji validitas data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi sumber. Data yang telah dikumpulkan, 

kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan dalam bentuk uraian 

yang disusun secara detail dan sistematis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan customer relations. 

Ketiga outlet Kedai Kopi Espresso Bar Yogyakarta selalu mengutamakan 

kualitas menu, memberikan kenyamanan, komunikasi yang baik dan 

memberikan hiburan kepada pelanggannya. Strategi customer relations 

yang dilakukan ketiga outlet Kedai Kopi sebagian besar adalah sama 

hanya terdapat sedikit perbedaan dalam prakteknya di lapangan yaitu, 

bagaimana cara barista disetiap outlet Kedai Kopi berkomunikasi dengan 

para pelanggannya, tempat dan suasana yang disesuaikan dengan 

kebutuhan setiap pelanggan di masing-masing outlet Kedai Kopi dan 

hiburan yang diberikan di masing-masing outlet Kedai Kopi. Perbedaan 

yang ada akan menunjukkan target khalayak dari masing-masing outlet 
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Kedai Kopi di Yogyakarta dan setiap pelanggan dapat memilih outlet 

Kedai Kopi yang akan dikunjungi sesuai kebutuhannya. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Dwiyan Nurazizi (2013) dengan 

judul Kedai Kopi Dan Gaya Hidup Konsumen (Analisis Simulacrum Jean 

P Baudrillard Tentang Gaya Hidup Ngopi di Excelso). Metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. metode kualitatif deskriptif yang dipilih untuk tujuan tersebut. 

Karena dalam penelitian ini tidak berhenti di deskripsi dinamika 

pergeseran pola konsumsi yang terjadi di Excelso. Namun, dalam 

penelitian ini juga meneliti proses pembentukan penilaian konsumen 

Excelso gaya hidup kopi dan bagaimana Excelso menciptakan pandangan 

imajiner konsumen Excelso. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

yang menggunakan konsep teoritis Jean Baudrillard tentang nilai tanda 

dan simulacrum . Hal ini diharapkan dapat digunakan sebagai analisis 

yang mengkaji fenomena pergeseran pola konsumsi yang terjadi di 

Excelso. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi toko kopi ini tidak hanya 

memenuhi kebutuhan biologis pecinta kopi atau konsumen, tetapi di 

Excelso juga dapat digunakan sebagai tempat untuk menampilkan 

pemenuhan keinginan untuk prestise, status sosial , dan banyak lagi. Dan 

pembentukan penilaian konsumen dari gaya hidup Excelso kopi, yang 

disediakan oleh Excelso melalui nilai. Nilai tersebut serta citra kopi 

kemasan produk yang didukung dalam kualitas dan rasa, tata letak yang 
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baik, desain interior mewah, serta berbagai fasilitas dan layanan dalam 

sistem Excelso. Dari semua tanda-tanda yang dimiliki oleh Excelso maka 

menghasilkan simulacrum yang menyebabkan penciptaan pandangan 

imajiner dari konsumen akan menjadi tempat bagi yang elit dan eksklusif. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Dicky Budiman, Hastuti Naibaho, dan 

Amelia (2013) dengan judul Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas 

Produk, Kepuasan Pelanggan Terhadap Kesetiaan Merek Starbuck Di 

Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh 

positif dan signifikan variabel kualitas layanan, kualitas produk, kepuasan 

pelanggan terhadap kesetiaan merek Starbuck di Surabaya. Dalam 

pengolahan data, digunakan software SPSS 16.0 Metode dan jenis 

penelitian adalah kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui 

kuisioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden 

yang pernah menggunakan Starbuck tiga bulan terakhir dan pernah 

menggunakan lebih dari dua kali. Jumlah sampel sebanyak 137 

responden. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier 

berganda melalui uji F dan uji t pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05)  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara serempak  kualitas 

layanan, kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan. Secara parsial, kualitas layanan, kualitas produk berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan dan kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif terhadap kesetiaan merek Starbuck di Surabaya. 

Implikasi dari penelitian dapat menjadi referensi penelitian mendatang 

dan memberikan kontribusi bagi mahasiswa dan universitas. Selain itu, 
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penelitian ini juga dapat digunakan kepada para praktisi, khususnya bagi 

pihak Starbuck dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan 

kesetiaan merek. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat 

melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan model yang sama, 

namun menggunakan objek yang berbeda, atau menambah variabel lain, 

sehingga dapat diperoleh wacana yang lebih luas. 

d. Penelitian yang dilakukan oleh Vivin Marastika (2015) dengan judul 

Gaya Hidup Minum Kopi Pemuda di Kota Palembang (Studi Kasus pada 

Pemuda Penikmat Kopi di Starbucks Coffee Palembang Icon Mall). 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang betujuan 

untuk mengetahui karakteristik sosial demografis pemuda yang memiliki 

gaya hidup kopi di Starbucks Coffee Palembang Icon Mall dan 

mendeskripsikan gaya hidup minum kopi pemuda di Starbucks Coffee 

tersebut. Data yang diperoleh dianalisis dengan teori simulasi dan nilai 

tanda dari Jeans Baudrillard.  

Hasil penelitian adalah pemuda yang memiliki gaya hidup minum kopi di 

Starbucks Coffee Palembang Icon Mall cenderung berasal dari kelas 

sosial menengah dan atas. Gaya hidup minum kopi di Starbucks Coffee 

yang dilakukan pemuda Palembang terlihat dari penampakan luar, 

kedirian, dan sensibilitas. Gaya hidup tersebut dibentuk oleh simulasi 

yang diciptakan Starbucks. Simulasi itu terwujud dalam bentuk 

pelayanan, fasilitas serta menu yang ditawarkan Starbucks. Simulasi 

kemudian menghasilkan ruang simulakrum yaitu kafe Starbucks yang 

lepas dari realitas warung kopi asli Indonesia. Kafe Starbucks yang tampil 
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modern dengan mengusung berbagai tanda berupa kelas sosial dan status 

sosial, membentuk pandangan imajiner pemuda tentang Starbucks sebagai 

tempat minum kopi yang elit dan branded. 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Banyaknya kedai kopi kelas menengah yang bermunculan dimana pada kedai 

kopi kelas menengah tersebut ramai dikunjungi oleh remaja, peneliti tertarik 

untuk meneliti salah satu variabel dalam faktor-faktor yang memengaruhi 

perilaku konsumen yaitu motivasi. Penelitian ini menggunakan teori Zaltman dan 

Wallendorf yang dikutip Sunyoto (2014:12), Zaltman dan Wallendorf 

menyatakan bahwa motivasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Motivasi 

Kognitif (Cognitive Motives) dan Motivasi Afektif (Affective Motives). 

Motif-motif Kognitif menekankan pada proses informasi seseorang. Motif-motif 

kognitif ini meliputi: 

a. Ketetapan (Consistency), yaitu kecenderungan konsumen menerima 

hubungan yang positif antara harga dan kualitas merupakan hasil dari 

motif konsistensi. 

b. Atribusi (Attribution), difokuskan pada orientasi konsumen kea rah 

kejadian eksternal dalam lingkungannya, yaitu mengenai apa sebab itu 

terjadi, sebab-sebab kejadian penting. 

c. Pengelompokkan (Categorization), lingkungan yang kompleks, 

dorongannya adalah untuk mempermudah pengamatannya dengan 

tindakan mengkategorikan pengalaman-pengalaman tersebut. 

d. Obyektivitas (Objectification), untuk dapat mengamati perilaku orang lain 

motif apa yang melatar belakangi perilakunya itu. Oleh karena itu sikap 
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konsumen terhadap suatu barang sangat dipengaruhi oleh tindakan 

sebelumnya terhadap jenis dan merek barang tersebut. 

e. Otonomi (Autonomy), merupakan intisari dari pendekatan humanistik 

yang mengarah kepada apa yang memotivasi seseorang, karakteristik 

konsumen dalam merealisasi diri melalui pembentukan yang terintegrasi 

dan indentitas yang autonom. 

f. Pencarian (Exploration), konsumen secara alamiah mempunyai perasaan 

ingin tahu dan mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang baru. 

Membawa seseorang untuk mencoba produk dan aktivitas-aktivitas yang 

berbeda. 

g. Kesesuaian (Matching), bermacam-macam aktivitas, seperti produk, 

seleksi, pelayanan, dimonitor konstan oleh konsumen untuk menentukan 

apakah gap antara dorongan atau kehendak dengan penerimaan situasi 

yang ada itu meningkat atau berkurang. Bilamana konsumen mendapat 

produk yang kualitasnya rendah dari yang dikehendakinya, maka 

konsumen tersebut akan pergi ke toko lain untuk mendapat produk yang 

mempunyai kualitas lebih baik yang sesuai dengan situasi yang 

dikehendaki. 

h. Manfaat (Utilitarian), merupakan motif konsumen yang mempunyai 

kesempatan dorongan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, 

kemampuan baru yang digunakan dalam melawan tantangan kehidupan. 

 

Sedangkan di sisi lain motif-motif afektif menekankan pada perasaan seseorang, 

motif-motif afektif ini meliputi: 
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a. Pengurangan Ketegangan (Tension Reduction), untuk memotivasi 

konsumen memperoleh keseimbangan suatu reduksi untuk kepuasan dan 

ketegangan merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau 

mengurangi ketegangan yang dihadapi agar terjadi keseimbangan pada 

dirinya. 

b. Ekspresi Diri (Self Expression), perilaku konsumen dapat ditunjukan 

melalui ekspresi air mukanya. Artinya untuk mengetahui apakah 

konsumen merasa puas setelah proses pembelian, dapat dibaca melalui 

ekspresi mukanya. 

c. Pertahanan Diri (Ego Defensive), motif mempertahankan diri merupakan 

dorongan untuk melindungi self-image dirinya, untuk menutupi 

kelemahan dirinya, konsumen akan menunjukkan perilaku 

mempertahankan dirinya. 

d. Menguatkan (Reinforcement), kekuatan motivasi reinforcement konsumen 

akan memperkuat dirinya dan mencapai suatu tujuan. Reinforcement 

dapat memperkuat respons terhadap stimulus. 

e. Pernyataan (Assertion), merupakan motif konsumen dalam berprestasi, 

kesuksesan, kekaguman dan kekuatan. Produk dan pelayanan yang 

diperoleh merupakan symbol kepuasan keberhasilan dari motif assertion. 

f. Keanggotaan (Affiliation), merupakan motif yang menjadi dasar untuk 

berhubungan sosial dengan orang lain untuk berkelompok. Motif ini 

merupakan dorongan atau kebutuhan konsumen untuk mengadakan 

hubungan interpersonal dengan orang lain. 
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g. Pembentukan Identitas (Idenification), merupakan motif konsumen untuk 

mendapatkan kepuasan, merasa dirinya diterima oleh lingkungannya dan 

merasa dibutuhkan oleh lingkungannya. 

h. Model (Modelling), merupakan motif konsumen untuk melakukan 

tindakan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. 

Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang 

menjadi motivasi pelanggan khususnya remaja dalam mengunjungi kedai kopi 

kelas menengah di Bandar Lampung. Serta motif apa saja dari enam belas motif 

yang diungkapkan oleh Gerald Zaltman dan Melanie Wallendorf yang paling 

mempengaruhi motivasi remaja untuk mengunjungi kedai kopi kelas menengah. 

Untuk lebih jelas maka kerangka pikir penelitian ini diaplikasikan melalui 

gambar berikut ini 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan menggunakan  

pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2007:4) 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Moleong (2007:11) 

mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan 

metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi 

kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya 

mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara–wawancara mendalam 

terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai motivasi remaja mengunjungi kedai kopi kelas menengah di Bandar 

Lampung. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari 

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. 
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Dalam penentuan lokasi penelitian, Moleong (2007:132) menentukan cara terbaik 

untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki 

lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu 

juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Lokasi penelitian 

ini adalah kedai kopi kelas menengah di Bandar Lampung yaitu kedai kopi 

CoffeePaste yang berada di jalan Teuku Cik Ditiro Ruko Wisma Mas Blok H1 

No 5 Langkapura, Kemiling. Penulis memilih kedai kopi CoffeePaste karena 

kedai kopi CoffeePaste telah mengoperasikan bisnisnya lebih dari dua tahun serta 

pengamatan penulis bahwa banyak konsumen remaja yang berkunjung ke kedai 

kopi CoffeePaste. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bermanfaat jadi pembatas mengenai objek penelitian yang 

diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya 

data yang diperoleh dilapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada 

tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi suatu perusahaan, ini 

dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian 

guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan 

(Moleong:127). Pembahasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada 

tingkat kepentingan dan urgensi masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini  

difokuskan pada motivasi remaja dalam mengunjungi kedai kopi kelas menengah 

di Bandar Lampung. Dimana motivasi menurut Gerald Zaltman dan Melanie 

Wallendorf dalam Sunyoto (2014:12) dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

Motivasi Kognitif (Cognitive Motives) dan Motivasi Afektif (Affective Motives).  
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Motif kognitif merupakan motif yang dilakukan secara rasional ketika konsumen 

mempertimbangkan seluruh alternatif kemudian memilih alternatif yang 

memberikan kegunaan terbesar. Kecenderungan motif kognitif ini menunjukkan 

delapan pengaruh utama pada perilaku konsumen, yaitu: 

1.  Ketetapan (Consistency) 

Motif yang dimaksudkan untuk mempertahankan sebuah pandangan yang 

bertalian secara logis dan terorganisasi. Rasa percaya atau informasi yang 

kurang konsisten dengan kenyataan menciptakan ketegangan dan 

kebutuhan untuk menjelaskan situasi tersebut. 

2.  Atribusi (Attribution) 

Motif yang timbul untuk memahami dan menarik kesimpulan tentang apa 

yang menyebabkan suatu kejadian dalam satu lingkungan. Motif ini fokus 

pada tiga arah utama yaitu persepsi obyek, persepsi diri, dan persepsi 

pengguna produk. 

3.  Pengelompokkan (Categorization) 

Motif untuk mengumpulkan dan menggolongkan informasi-informasi 

yang kompleks ke dalam kategori yang mudah dengan tujuan agar teratur 

dan dapat menggunakannya dengan mudah. Contohnya adalah 

pengelompokkan produk juga menjadi produk dengan harga mahal, 

masuk akal, atau murah. 

4.  Obyektivitas (Objectification) 

Motif menggunakan penilaian obyektif ditekankan pada kecenderungan 

untuk lebih menggunakan informasi eksternal yang dianggap lebih 
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obyektif daripada pertimbangan internal untuk menarik simpulan 

mengenai nilai barang, sikap dan preferensi. 

5.  Otonomi (Autonomy) 

Motif untuk menemukan kepribadian dan pengembangan pribadi melalui 

aktualisasi diri dan pengembangan identitas yang berbeda. Produk seperti 

pakaian, rokok, dan cologne yang dipromosikan sebagai alternatif yang 

tersedia bagi konsumen untuk meningkatkan atau mengekspresikan 

individualitas mereka. 

6.  Pencarian (Exploration) 

Motif mencari pendorong pada tingkat yang lebih tinggi melalui suatu 

kejadian atau keadaan baru. Hal ini dilakukan secara alamiah oleh 

konsumen karena masing-masing konsumen memiliki rasa ingin tahu dan 

berupaya mendapatkan sesuatu yang baru. Motif penjelajahan membawa 

konsumen untuk mencoba produk dengan aktivitas yang berbeda-beda. 

7.  Kesesuaian (Matching) 

Banyak konsumen termotivasi untuk mengembangkan citra tentang situasi 

ideal dan kemudian membandingkannya dengan persepsi mereka terhadap 

situasi yang ada. Perbandingan akan memberikan umpan balik tentang 

apakah tindakan yang dapat mengantar ke arah tujuan. 

8.  Manfaat (Utilitarian) 

Motif yang menggunakan lingkungan eksternal sebagai sumber daya yang 

berharga dan terpercaya untuk memperoleh informasi yang bernilai. 

Konsumen akan menggunakan informasi ini untuk memecahkan masalah. 
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Motif afektif atau motif emosional adalah motif konsumen yang berdasarkan atau 

berkaitan dengan kriteria pribadi dan emosi. Konsumen memilih tujuan menurut 

kriteria subyektif individu seperti pengungkapan rasa cinta, kebanggan, status, 

preferensi dan keamanan. Kecenderungan motif afektif menunjukkan delapan 

pengaruh utama pada perilaku konsumen, yaitu: 

1.  Pengurangan Ketegangan (Tension Reduction) 

Konsumen yang memiliki kebutuhan akan menghasilkan ketegangan jika 

mereka tidak merasa puas. Ketegangan ini dipandang sebagai sebuah 

pengalaman yang tidak diinginkan dan harus dihindari atau diminimalkan. 

Untuk itu, motif ini digunakan untuk menghindari atau mengurangi 

beberapa keresahan atau tekanan yang disebabkan kebutuhan yang belum 

terpuaskan. 

2.  Ekspresi Diri (Self Expression) 

Motif untuk memproyeksikan atau menunjukkan identitas diri kepada 

orang lain. Motif ini muncul untuk menggambarkan ekspresi pada suatu 

produk. 

3.  Pertahanan Diri (Ego Defensive) 

Kebanyakan orang merasa bahwa berbagai situasi kehidupan yang 

muncul dapat mengancam ego mereka. Situasi ini menghasilkan rasa 

malu sosial, tantangan untuk perasaan harga diri, atau bentuk lain dari 

bahaya psikologis. Karena itu, motif pertahanan diri merupakan dorongan 

untuk mempertahankan citra diri. 
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4.  Menguatkan (Reinforcement) 

Konsumen yang dipengaruhi oleh motif penguatan memiliki 

kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan situasi yang telah terbukti 

menguntungkan. Pengalaman yang dirasa menguntungkan di masa 

lampau dapat ikut mempengaruhi. 

5.  Penegasan (Assertion) 

Motif konsumen dalam berusaha keras untuk berprestasi, bersaing, 

kesuksesan, kekaguman dan kekuatan. Fokus dari motif ini lebih 

berorientasi ke arah prestasi dan melebihi orang lain. Produk dan jasa 

layanan yang diperoleh merupakan suatu simbol kepuasan akan 

keberhasilan. 

6.  Keanggotaan (Affiliation) 

Motif yang menjadi dasar untuk berhubungan social dengan orang lain. 

Motif ini meliputi mencari dukungan, kasih sayang, dan hubungan hangat 

untuk mengadakan hubungan interpersonal dengan orang lain untuk 

berkelompok. 

7.  Pembentukan Identitas (Idenification) 

Motif untuk membangun pengembangan identitas dan peran baru untuk 

meningkatkan konsep pribadi seseorang. Pentingnya pengungkapan 

tindakan dari peran ini tampak di dalam lingkungan masyarakat yang 

menyebabkan seseorang perlu mengekspresikan nilai-nilai yang dimiliki 

dan mengembangkan perasaan dihargai serta pengakuan terhadap diri 

sendiri. 
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8.  Model (Modelling) 

Motif yang cenderung mengidentifikasi dan berempati dengan orang lain. 

Hal ini dapat menyebabkan perilaku yang meniru individu-individu 

tertentu. Seperti misalnya kecenderungan untuk penggunaan selebriti dan 

orang lain yang memiliki potensi tinggi untuk identifikasi dalam iklan. 

3.4 Subjek Penelitian dan Sumber Data 

3.4.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau seseorang yang memberikan informasi terkait judul 

penelitian motivasi remaja mengunjungi kedai kopi kelas menengah di Bandar 

Lampung. Seseorang yang memberikan informasi tersebut disebut pula informan. 

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi (Sugiyono, 2009:208). Tidak menggunakan istilah populasi 

pada penelitian kualitatif, melainkan situasi social (social situation) yang terdiri 

atas tiga elemen, yaitu, tempat (place), pelaku (actor), dan aktifitas (activity). 

Situasi sosial itu dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui 

apa yang terjadi didalamnya. Maka dari itu adapun informan dalam penelitian ini 

adalah pemilik kedai kopi, pegawai, serta remaja yang mengunjungi kedai kopi 

CoffeePaste. 

3.4.2 Sumber Data 

Menurut Lofland (dalam Moleong 2007:165), sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan 

melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini 
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ditentukan secara purposive atau sengaja dimana informan telah ditetapkan 

sebelumnya. Informan merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami 

proses pelaksanaan dan perumusan program dilokasi penelitian. Data yang 

dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu: 

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik 

melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. 

Memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung 

terhadap pengelola kedai kopi, pegawai, serta remaja yang mengunjungi 

kedai kopi. Remaja yang akan diwawancara peneliti berjumlah lima orang 

yang dipilih secara acak, namun jika data yang didapat dirasa belum 

memuaskan maka jumlah tersebut dapat ditambah hingga data yang 

didapat dirasa cukup. Selain dengan wawancara data primer juga 

diperoleh dengan melakukan observasi langsung terhadap remaja di kedai 

kopi CoffeePaste. 

2. Data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen atau literature-iteratur, 

internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data 

sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakannya 

sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau 

dilaporkan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Menurut Sugiyono (2007:209) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan 

data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. 
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Namun penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

adalah dengan melalui tiga metode, yaitu: 

1. Observasi  

Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian yaitu 

remaja pada kedai kopi kelas menengah sehingga peneliti dapat 

memahami kondisi yang sebenarnya.  

2. Wawancara  

Esterberg (dalam Sugiyono 2009:211), mendefinisikan wawancara 

sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tersebut. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal–

hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterprestasikan 

situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditentukan 

melalui observasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pertanyaan–pertanyaan tertulis untuk 

diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, oleh karena 

itu jenis–jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti termasuk jenis 

wawancara terstruktur.  

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya–karya monumental seseorang 

(Sugiyono, 2009:213). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara 

akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang 

bersangkutan.   
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3.6 Teknik Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan 

untuk mengidentifikasi motivasi remaja mengunjungi kedai kopi kelas menengah 

di Bandar Lampung. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan data 

deskriptif dari status, keadaan, sikap, hubungan atau sistem pemikiran suatu 

masalah yang menjadi objek penelitian. Setelah mendapatkan data–data yang 

diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data 

yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta 

mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik 

analisis data kualitatif, karena data–data yang diperoleh merupakan kumpulan 

keterangan–keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menyiapkan seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. 

Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, 

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai dengan tahap tertentu sehingga 

data yang didapatkan memuaskan. 

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu antara lain: 

1. Reduksi data (Reduction Data) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar muncul 
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dari catatan–catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang diperoleh 

dilapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan 

terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup 

banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal–hal 

yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya apabila diperlukan. Data yang diperoleh dilokasi 

penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap 

dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal 

pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau 

polanya. Selanjutnya pada saat pengumpulan data berlangsung diadakan 

tahap reduksi data, kemudian membuat ringkasan, mengkode, menelusuri 

tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini, 

penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan foto atau gambar 

sejenisnya. Selanjutnya penyajian data yang digunakan untuk menyajikan 

data adalah teks naratif yang mendeskripsikan langsung mengenai hasil 
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temuan yang didapat peneliti melalui teknik wawancara untuk 

diadakannya kesimpulan. 

3. Penarikan kesimpulan (Coclucluting Drawing) 

Yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses 

penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-

hal yang sering timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Dalam 

penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan 

intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, dan 

wawancara. 

Berikut adalah gambar dari analisis data model interaktif menurut Miles dan 

Huberman (dalam Sugiyono 2009:189).  
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Gambar mengenai komponen analisis data model Miles dan Huberman diatas 

menjelaskan bahwa, dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

3.7. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keahlian 

(validitas) atas kehandalan (reabilitas). Derajat kepercayaaan atau kebenaran 

suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Menurut 

Moleong (2007:324), terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa 

keabsahan data anatara lain: 

1. Derajat Kepercayaan (credibility) 

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep 

validitas internal dan nonkualitatif. Fungsi derajat kepercayaan yaitu, 

Pertama, penemuannya dapat dicapai; Kedua,mempertunjukkan derajat 

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti 

pada kenyataaan yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan 

diperiksa dengn beberapa teknik pemeriksaan, yaitu: 

A. Triangulasi 

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan 

membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain, 

pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan 

dan dengan metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang 

dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan yang 
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memanfaatkan penggunaan number data, metode, dan teori. Untuk itu 

maka peneliti dapat melakukan dengan cara: 

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

b. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan 

wawancara. 

c. Mengeceknya dengan berbagai sumber data. 

d. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan 

data dapat dilakukan. 

Berdasarkan hasil triangulasi tersebut maka akan sampai pada salah satu 

kemungkinan yaitu apakah data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak 

konsisten, atau berlawanan. Maka selanjutnya mengungkapkan gambaran 

yang lebih memadai mengenai gejala yang diteliti. 

B. Kecukupan Referensial 

Yaitu mengumpulakn berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau 

rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan 

patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.  

2. Keteralihan (Transferability) 

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan 

anatara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan 

tersebut seorang peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data kejadian 

dalam konteks yang sama.  
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3. Kebergantungan (Dependability) 

Kebergantungan merupakan substitusi reabilitas dalam penelitian 

nonkualitatif. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan 

dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. 

Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, 

tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji 

dependendability-nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi 

datanya ada, maka penelitian tersebut tidak dependable. Untuk 

mengetahui dan memastikan apakah hasil penelitian ini benar atau salah, 

peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing secara bertahap 

mengenai data-data yang didapat di lapangan mulai dari proses penelitian 

sampai pada taraf kebenaran data yang didapat. 

4. Kepastian (Confimability) 

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji 

kepastian (confimability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses 

tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari 

konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi 

subjektif tapi sudah objektif. 

Peneliti akan melakukan keteralihan dengan mencari dan mengumpulkan data 

kejadian empiris dalam konteks yang sama mengenai motivasi remaja 

mengunjungi kedai kopi kelas menengah. Penelitian yang melakukan keteralihan 
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tersebut, peneliti harus selalu mendiskusikan hasil dilapangan dengan 

pembimbing mengenai data-data yang didapat dilapangan mulai dari proses 

penelitian sampai pada taraf kebenaran data yang didapat. Untuk  menjamin 

kepastian bahwa penelitian ini objektif, peneliti dalam hal ini melakukan 

pemeriksaan secara cermat bersama dengan pembimbing terhadap kepastian asal-

usul data, logika penarikan kesimpulan dari data, dan derajat ketelitian serta 

telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dilapangan dan hasil pembahasan terkait motivasi remaja 

mengunjungi kedai kopi kelas menengah di Bandar Lampung khususnya studi 

pada kedai kopi CoffeePaste maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada berbagai hal dari kedai kopi kelas menengah dalam menarik minat remaja 

untuk berkunjung, yang pertama kedai kopi kelas menengah menyediakan 

berbagai jenis kopi robusta dan arabika dari berbagai daerah di Indonesia. 

Selain itu, daerah dari biji kopi yang digunakan selalu berganti-ganti setiap 

bulannya agar konsumen dapat merasakan berbagai macam rasa kopi dari 

berbagai daerah. Selanjutnya biji kopi yang disediakan digiling pada saat 

sebelum penyeduhan sehingga menghasilkan bubuk kopi yang segar, bubuk 

kopi dapat diseduh dengan berbagai macam pilihan metode penyeduhan 

manual (manual brewing) menggunakan alat manual yang tidak banyak 

digunakan kedai kopi kelas premium. Kedai kopi kelas menengah juga 

menggunakan dekorasi yang sederhana namun rapih untuk mendukung tujuan 

kedai untuk memperkenalkan kopi yang serius. Selain itu kedai kopi kelas 

menengah juga menyediakan fasilitas pendukung seperti kipas angin, musik, 

sumber listrik, dan lain-lain. 



87 
 

 

2. Faktor-faktor motivasi kognitif yang ditemukan pada konsumen remaja kedai 

kopi kelas menengah adalah sebagai berikut. 

a. Ketetapan, dikarenakan adanya rasa penasaran dan ingin membuktikan 

informasi yang mereka punya dengan yang ada sebenarnya. 

b. Atribusi, timbulnya keinginan pembuktian antara persepsi objek, diri 

sendiri, dan persepsi orang lain mengenai kedai kopi kelas menengah. 

c. Pengelompokan, kriteria yang dibuat oleh remaja dianggap cocok 

sehingga timbul keiinginan untuk mengunjungi. 

d. Obyektivitas, obyek yang ada di kedai kopi kelas menengah yaitu kopi 

dianggap baik oleh konsumen sehingga timbul rasa percaya untuk 

mengunjungi. 

e. Pencarian, rasa ingin tahu yang lebih tentang kopi dari konsumen 

mendorong motivasi untuk berkunjung. 

f. Kesesuaian, apa yang mereka dapat dengan apa yang mereka bayar 

dianggap sesuai. 

g. Manfaat, masalah yang dimiliki konsumen remaja mengenai harga, rasa, 

dan sebagainya pada kedai premium dapat diselesaikan di kedai 

CoffeePaste. 

3. Faktor-faktor motivasi afektif yang ditemukan pada konsumen remaja kedai 

kopi kelas menengah adalah sebagai berikut. 

a. Pengurangan ketegangan, ketegangan dalam memenuhi kebutuhan 

mendorong motivasi remaja untuk berkunjung. 

b. Menguatkan, kepuasan yang didapat oleh konsumen sebelumnya 

menguatkan motivasi untuk berkunjung kembali. 
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c. Keanggotaan, konsumen remaja yang berkunjung ke kedai kopi kelas 

menengah datang dengan berkelompok sehingga timbul hubungan sosial 

dengan kelompoknya tersebut. 

d. Pembentukan Identitas, konsumen remaja yang datang ke kedai kopi kelas 

menengah memiliki rasa ingin mengembangkan pengetahuan  kemampuan 

diri yaitu pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan kopi. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, terdapat 

beberapa saran dan pertimbangan yang disajikan berdasarkan penelitian ini, 

sebagai berikut. 

Untuk kedai kopi kelas menengah diharapkan untuk kedepannya supaya lebih 

meningkatkan promosi seperti menyebar brosur yang berisikan pengetahuan 

tentang kopi supaya lebih banyak masyarakat yang tahu akan adanya kedai kopi 

kelas menengah. Selain itu diharapkan juga kedai kopi CoffeePaste dapat 

menambah fasilitas yang ada supaya dapat lebih menarik lagi minat remaja untuk 

berkunjung seperti menambah jumlah sumber listrik, menambah dekorasi yang 

mengedukasi tentang kopi, tentunya tanpa mengganggu visi kedai bahkan 

diharapkan mengadakan kelas diskusi untuk berbagi pengetahuan tentang kopi 

karena banyak konsumen remaja yang tertarik untuk mengenal kopi sehingga 

konsumen remaja dapat lebih menikmati kopi dengan baik dan tidak hanya 

sekedar berkumpul di kedai kopi. 
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