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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan berjalannya waktu pasar dan pertumbuhan jumlah UKM di 

Indonesia yang semakin hari kian melonjak pesat, mau tidak mau mendorong para 

pelakunya untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pemasaran. 

Strategi pemasaran sering kali diibaratkan sebagai jantung kehidupan sebuah 

usaha. Karena saat ini para pelaku UKM harus bisa jeli dan teliti dalam 

menciptakan strategi pemasaran yang tahan banting di tengah ketatnya persaingan 

pasar dan kebutuhan pangan dalam kehidupan manusia sudah menjadi kebutuhan 

utama sejak dahulu kala. Jumlah penduduk yang terus bertambah membuat 

kebutuhan manusia akan pangan semakin meningkat. Seseorang wirausaha dapat 

melihat hal ini sebagai peluang dalam berbisnis. Caffe saat ini merupakan tempat 

tongkrongan yang sangat banyak digemari, tak hanya anak muda, anak kecil 

hingga orang tua. hal ini menunjukkan bahwa perkembangan yang baik dengan 

prospek usaha yang meningkat dan cukup pesat.  

Perilaku konsumen adalah bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan mereka. Minat merupakan salah satu aspek psikologis 

yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap prilaku dan minat juga 

merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang  untuk melakukan 

apa yang mereka lakukan. Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku 

dalam sikap mengkomsumsi. Jadi minat beli konsumen adalah sebuah perilaku 

konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih 

suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan 

mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk, jadi Produk merupakan 

sesuatu yang ditawarkan sebagai usaha mencapai tujuan dari perusahaan, melalui 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen.  
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Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap, individu 

yang berminat terhadap suatu obyek akan mempunyai kekuatan atau dorongan 

untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau  mendapatkan 

obyek tersebut. Minat beli adalah suatu  ke inginan untuk membeli suatu produk 

atau  jasa akibat pengaruh baik eksternal maupun internal dimana sebelumnya 

dilakukan evaluasi terhadap produk atau jasa yang akan dibeli. 

Lalu pentingnya mengukur minat beli konsumen, gunanya yaitu untuk 

mengetahui keinginan pelanggan yang tetap setia berkunjung. Konsumen yang 

merasa senang dan puas berkunjung akan barang atau jasa yang telah dibelinya 

akan berpikir untuk membeli kembali barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, 

minat beli sangat penting diteliti, sehingga UKM (usaha kecil mikro) dapat 

menentukan strategi usaha yang tepat. Dalam perkembangan selanjutnya, maka 

konsumen menjadi faktor kunci penentu atas keberhasilan atau kegagalan suatu 

perusahaan didalam memasarkan produknya. 

Saat ini di kota Bengkalis usaha yang cukup potensial untuk dijalankan 

adalah usaha cafe. Hal ini menjadi sebuah fenomena bagaimana minat beli 

konsumen terhadap produk cafe kekinian, dimana konsumen akan 

membandingkan atau mempertimbangkan satu barang dengan barang yang 

lainnya untuk mereka konsumsi. Minat beli minuman ala cafe juga banyak 

diminati yang bukan hanya dikalangan para remaja melainkan orang dewasa pun 

banyak menghabiskan waktu di tempat cafe dikarenakan tempat dan cita rasa pada 

minuman sebagai faktor pendukung minat beli konsumen. Cita rasa merupakan 

atribut makanan atau minuman  yang meliputi bau, rasa, tekstur, dan sebagainya. 

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli minuman ala cafe (studi 

kasus pada masyarakat bengkalis)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

penulis ajukan sebagai berikut : 
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1. Apa saja faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen ala minuman 

cafe? 

2. Bagaimana pengaruh minat beli konsumen pada minuman ala cafe? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:  

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan minat beli konsumen 

terhadap minuman kekinian ala cafe studi kasus pada masyarakat Bengkalis. 

2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan terhadap pengaruh minat beli 

minuman kekinian ala cafe. 

3. Untuk mengetahui faktor yang paling kecil yang menentukan minat beli 

minuman cafe studi kasus pada masyarakat Bengkalis.  

 

1.4 Manfaat Penlitian 

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis  

Untuk menerapkan ilmu yang telah peneliti dapatkan selama menempuh 

perkuliahan serta untuk menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh 

minat beli minuman cafe. 

2. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan pertimbangan dan masukkan 

bagi calon konsumen serta dijadikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat 

luas untuk dijadikan panduan penelitan berikutnya.  

3. Bagi Pemilik Cafe 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam meningkatkan kepuasan konsumen khususnya pada 

pelanggan cafe, Dan diharapkan juga dapat menjadi masukan yang berharga 

dalam rangka memecahkan masalah yang berhubungan dangan variabel 

bauran  pemasaran. 

4. Bagi Perguruan Tnggi 
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Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan pada laporan penelitian tugas akhir ini dapat di 

jelaskan sebagai berikut: 

 

BAB 1:  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini penulisan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

laporan penelitian. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini penulisan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu 

yang diambil dari jurnal sebelumnya, serta teori-teori yang sesuai dengan 

pokok bahasan pada penelitian ini. 

BAB 3:  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini penelitan menjelaskan mengenai berbagai metodologi 

penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, 

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, 

pengukuran skala, teknik, teknik analisis data, jenis penelitian, definisi 

konsep, dan definisi operasional. 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil dan pembahasan setelah penulis  

melakukan penelitian berdasarkan data yang di peroleh. 

BAB 5: PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang di peroleh dari  

pembahasan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis. 
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