
 

I.  PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang dan Masalah 

Terbukanya peluang bisnis di bidang makanan dan minuman merupakan hal 

yang sangat menarik bagi para pebisnis untuk memulai usaha dan mendapatkan 

omset yang besar.  Hal ini tidak terlepas dari adanya pergeseran pola konsumsi 

dan gaya hidup masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan yang 

menginginkan kepraktisan dalam mengonsumsi makanan dan minuman 

(Hutabarat, 2006).  Perkembangan bisnis waralaba (franchise) yang sangat 

pesat di Indonesia telah menjadi bagian yang tidak dapat dihindarkan dalam 

praktik bisnis.  Bisnis dengan sistem waralaba (franchise) adalah salah satu 

pola bisnis yang sangat dikenal dan sangat digemari. 

 

Hal tersebut disebabkan oleh karena bisnis waralaba tidak saja menguasai satu 

sisi kebutuhan konsumen, tetapi telah merambah pula ke kebutuhan lainnya, 

seperti: jasa pendidikan, makanan, dan minuman.  Produk waralaba yang 

masuk ke Indonesia telah mengalami banyak perkembangan dari waktu ke 

waktu yang ditandai dengan masuknya waralaba asing bersamaan dengan 

munculnya waralaba lokal.  Data perkembangan bisnis waralaba asing dan 

waralaba lokal yang masuk ke Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.  

 



2 
 

 Tabel 1.  Data perkembangan bisnis waralaba asing dan waralaba lokal di 

Indonesia, periode 1990 s.d 2008 

 

Tahun Jenis waralaba 

Lokal Asing 

1990 6 29 

2002 47 212 

2003 49 190 

2004 85 200 

2005 129 237 

2006 230 220 

2008 450 250 

 

Sumber: Beranda Miti, 2013 

 

 Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa perkembangan jumlah bisnis 

waralaba di Indonesia mengalami peningkatan jumlah dari waktu ke waktu, 

bahkan pada tahun 2008 jumlah waralaba milik dalam negeri (lokal) jauh lebih 

banyak dibandingkan dengan waralaba dari luar negeri (asing).  Hal ini 

menandakan bahwa waralaba dalam negeri mulai semakin diminati oleh para 

pebisnis, mengingat modal yang digunakan waralaba lokal relatif lebih 

terjangkau dibandingkan waralaba asing.  Salah satu bisnis waralaba lokal 

dengan modal yang relatif terjangkau adalah bisnis cappucino cincau.   

 

Bisnis makanan dan minuman waralaba pada umunya merupakan jenis 

makanan dan minuman siap saji.  Kegemaran masyarakat Bandar Lampung 

dalam mengonsumsi makanan dan minuman siap saji ditunjukkan oleh 

tingginya jumlah pengeluaran rata-rata per kapita per bulan pada kelompok 

makanan dan minuman di Provinsi Lampung.  Pengeluaran rata-rata per kapita 

penduduk perkotaan Provinsi Lampung untuk makanan dan minuman jadi 

memiliki angka yang paling besar dibandingkan  kelompok makanan lainnya.  

Hal tersebut menunjukkan adanya kegemaran masyarakat Bandar Lampung 
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untuk mengonsumsi makanan dan minuman jadi dan memberikan referensi 

pula kepada para pebisnis bahwa bisnis makanan dan minuman adalah bisnis 

yang mendatangkan keuntungan besar.  Data pengeluaran rata-rata per kapita 

per bulan pada kelompok makanan dan minuman di Provinsi Lampung dapat 

dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2.  Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan menurut kelompok barang 

dan daerah tempat tinggal di Provinsi Lampung, September 2012 

(rupiah) 

 

Kelompok makanan Perkotaan Perdesaan Perkotaan 

dan pedesaan 

Padi-padian  / cereals 53757 51.785    52292 

Umbi-umbian  / tubers 1125 1268 1231 

Ikan  / fish 30107 16887  20287 

Daging  / meat 18769 6959 9996 

Telur dan susu  / vegetables 26978 12595 16294 

Kacang-kacangan  / legumes 13386 8883 10041 

Buah-buahan  / fruits 19637 8946 11695 

Minyak dan lemak  / oil and fats 16048 10860 12194 

Bahan minuman  / beverages stuffs 10845 10860 12194 

Bumbu-bumbuan  / Spices 7016 5570 5942 

Konsumsi lainnya lainnya / 

miscellaneous food items 

8205 4885 5739 

Makanan dan minuman jadi / 

prepared food and beverages 

84083 43698    54083 

Tembakau dan sirih / tobacco and 

betel 

51185 37761     41213 

Jumlah 375071 249371   281698 

  

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, 2012 

 

 

Agar setiap pengusaha dapat memperluas pangsa pasar dan merebut pasar, 

maka masing-masing pengusaha perlu mengetahui strategi bauran pemasaran 

atau tataniaga campuran (marketing mix) yang diperlukan untuk meningkatkan 

volume penjualan.  Bauran pemasaran merupakan kombinasi antara empat 

unsur pemasaran, yakni price, product, promotion, dan place yang merupakan 

komponen yang dapat dikendalikan dan dapat digunakan oleh perusahaan 
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untuk memengaruhi tanggapan atau respon konsumen.  Setiap komponen dapat 

berpengaruh positif atau negatif terhadap keputusan pembelian oleh konsumen 

(Kotler, 1996).  Oleh karena itu, para pengusaha perlu mengetahui bagaimana 

kombinasi bauran pemasaran (marketing mix) yang tepat untuk diterapkan agar 

dapat menarik konsumen atau pelanggan sebanyak mungkin, sehingga 

memperoleh keuntungan yang maksimal.   

 

Keberhasilan dari setiap bisnis yang dijalankan oleh para pengusaha atau 

produsen minuman siap saji, seperti cappucino cincau, tidak terlepas dari 

pemahaman terhadap perilaku konsumen.  Perilaku konsumen perlu untuk 

diketahui oleh masing-masing produsen untuk dapat memaksimalkan 

keuntungan dan mendapatkan konsumen yang loyal terhadap produk minuman 

yang dipasarkan.  Agar para produsen dapat memperoleh dua hal tersebut, 

maka mereka harus memahami konsumen, harus berusaha mempelajari 

bagaimana konsumen berperilaku, bertindak, dan berpikir.  Meskipun 

konsumen memiliki berbagai macam perbedaan, baik dari segi selera, 

pendapatan, maupun pola kosumsi, namun mereka juga memiliki banyak 

persamaan.  Oleh karena itu, para produsen wajib memahami keragaman dan 

kesamaan konsumen agar mereka mampu memasarkan produknya dengan baik 

(Sumarwan, 2003). 

 

Shiffman dan Kanuk (1994) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai 

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) 
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mengartikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk 

keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut.  Secara 

sederhana, perilaku konsumen meliputi hal-hal: apa yang dibeli konsumen, 

mengapa konsumen membelinya, seberapa sering mereka membelinya, dan 

seberapa sering mereka menggunakannya.  Beberapa faktor yang memengaruhi 

perilaku konsumen adalah faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis.  

Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan oleh pedagang untuk merebut pasar.   

 

Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan tentang pencarian, 

pembelian, penggunaan beragam produk, dan merek pada setiap periode 

tertentu, termasuk dalam mengambil keputusan pembelian minuman cappucino 

cincau, seperti menentukan macam atau varian rasa yang diinginkannya atau di 

kedai mana ia akan membeli.  Schiffman dan Kanuk (1994) mendefinisikan 

suatu keputusan sebagai suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif.  

Jika konsumen tidak memiliki pilihan alternatif atau konsumen tidak diberikan 

pilihan, maka keputusan tanpa pilihan tersebut disebut sebagai sebuah hobon’s 

choice.  Langkah-langkah pengambilan keputusan konsumen dalam 

mengonsumsi atau membeli produk dengan merek tertentu diawali dengan 

pengenalan kebutuhan, dilanjutkan dengan pencarian infomasi, evaluasi 

alternatif, menentukan pilihan alternatif, dan diakhiri dengan menentukan 

pilihan produk yang akan dikonsumsi atau dibeli (Sumarwan, 2003).    

 

Salah satu jenis usaha yang terkait penyediaan minuman jadi disertai dengan 

pelayanan dan sistem bisnis waralaba adalah bisnis minuman cappucino 
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cincau.  Cappucino cincau merupakan jenis minuman kopi yang dicampur 

dengan cincau hitam yang disajikan dalam keadaan dingin dan dijual dengan 

harga yang cukup terjangkau, sehingga minuman ini sangat digemari oleh 

berbagai lapisan masyarakat, baik anak-anak, remaja, bahkan orang tua.  

Perkembangan industri minuman jadi, seperti cappucino cincau, menjadi suatu 

tantangan bagi masing-masing pengusaha untuk dapat bersaing serta 

memperluas pangsa pasarnya.  

 

Minuman cappucino cincau adalah salah satu minuman yang sangat diminati 

dari banyak kalangan.  Minuman ini dihasilkan dari perpaduan antara 

cappucino dengan cincau hitam yang disajikan dalam keadaan dingin, disertai 

dengan berbagai pilihan varian rasa seperti rasa blackforest, caramel, vanilla, 

dll yang dapat dijangkau dengan mudah serta dijual dengan harga yang 

terjangkau.  Kegemaran masyarakat mengonsumsi minuman cappucino cincau 

tidak terlepas dari perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai hal-

hal yang praktis tanpa harus repot membuat minuman sendiri dan mengolah 

cincau menjadi bagian-bagian yang kecil agar lebih enak untuk dinikmati.   

 

Berkembanganya bisnis cappucino cincau memberikan dampak positif dengan 

semakin ketatnya persaingan dalam merebut pasar, sehingga masing-masing 

pengusaha akan lebih meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang 

diberikan kepada konsumen agar bisnis yang dijalankannya tidak kalah 

bersaing dengan bisnis minuman sejenis.  Konsumen cappucino cincau di 

Bandar Lampung cukup banyak, terbukti dengan semakin ramainya pengusaha 

atau pemasar yang membuka tenda-tenda cappucino cincau baru di lingkungan 
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pendidikan di Kota Bandar Lampung, seperti di Jalan Z.A Pagar Alam, Jalan 

Sumantri Brojonegoro, Jalan Pramuka, dan Bataranila.  Kalangan muda, 

terutama mahasiswa, merupakan salah satu segmen pasar yang cukup 

menjanjikan untuk dijadikan target sebagai konsumen yang loyal, karena 

mahasiswa cenderung menyukai makanan dan minuman siap saji, terlebih lagi 

bila dijual dengan harga yang murah dan rasa yang enak. 

 

Kedai minuman cappucino cincau paling banyak dijumpai di lingkungan 

Universitas Lampung di Jalan Sumantri Brojonegoro.  Hal ini dibuktikan 

berdasarkan hasil pra penelitian pada bulan Desember 2013, di lingkungan 

Universitas Lampung terdapat  sepuluh kedai cappuccino cincau dengan 

penjualan rata-rata adalah 100 cup per hari per kedai.  Oleh karena itu, 

penelitian ini dipusatkan dilakukan di lingkungan Universitas Lampung dengan 

pertimbangan bahwa di daerah ini paling banyak dijumpai kedai cappucino 

cincau dibandingkan daerah lainnya, seperti dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3.  Sebaran pedagang cappucino cincau di lingkungan pendidikan di 

Bandar Lampung menurut lokasi, Desember 2013 
 

No Lokasi Jumlah pedagang 

1 Jalan Z.A Pagar Alam 

(Lingkungan Teknokrat, Umitra, dan UBL) 

  8 

2 Jalan Sumantri Brojonegoro                 10 

3 Jalan Pramuka   1 

4 Bataranila   3 

Total 22 

 

Sumber: Pra Penelitian, 2013 
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Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan pada penelitian 

diidentifikasikan sebagai: 

1. bagaimanakah  hubungan bauran pemasaran (harga, produk, tempat, dan 

promosi) dengan pengambilan keputusan pembelian cappucino cincau di 

Bandar Lampung? 

2. bagaimanakah hubungan perilaku konsumen (sosial, pribadi, dan 

psikologi) dengan pengambilan keputusan pembelian cappucino cincau di 

Bandar Lampung? 

3. bagaimanakah pengaruh faktor-faktor dari karakteristik konsumen 

terhadap pengambilan keputusan pembelian cappucino cincau di Bandar 

Lampung? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

1. mengetahui hubungan bauran pemasaran (harga, produk, tempat, dan 

promosi) dengan pengambilan keputusan pembelian cappucino cincau di 

Bandar Lampung, 

2. mengetahui hubungan perilaku konsumen (sosial, pribadi, dan psikologi) 

dengan pengambilan keputusan pembelian cappucino cincau di Bandar 

Lampung,  

3. mengetahui pengaruh karakteristik konsumen mahasiswa terhadap 

pengambilan keputusan pembelian cappucino cincau di Bandar Lampung.  
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C.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna: 

1. bagi pengusaha cappucino cincau, sebagai bahan informasi dan masukan 

untuk mengetahui faktor apakah dari bauran pemasaran dan perilaku 

konsumen yang menjadi pertimbangan konsumen untuk mengonsumsi 

produk yang ditawarkan, sehingga pihak pengusaha dapat menyusun 

strategi pemasarannya untuk memenuhi harapan konsumen dan 

memaksimalkan keuntungan mereka. 

2.  bagi peneliti lain, sebagai bahan perbandingan dan referensi.  

 

 


