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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan dunia bisnis di era moderanisasi seperti sekarang ini semakin 

sengit, dimana pengusaha di tuntut untuk mampu bersaing dalam menciptakan 

sesuatu yang inovatif dan mampu mendatangkan banyak konsumen. Ada banyak 

sekali macam bisnis yang bisa di jadikan sebagai peluang usaha, salah satu usaha 

yang sedang marak di kalangan pelaku bisnis kuliner dengan membuka sebuah 

coffee shop. Dimana kehadiran coffee shop di nilai sesuai dengan kebutuhan dan 

gaya hidup masyarakat. Coffee shop sendiri identik dengan sebuah café kecil yang 

biasanya menjual aneka macam kopi, minum yang tidak berakohol dan makanana 

atau minuman ringan coffee shop biasanya di sertai dengan berbagai macam 

hiburan, seperti live music, stand up comedi dan berbagai macam hiburan yang 

positif untuk konsumen nya. Tentunya di sertai dengan fasilitas-fasilitas memadai 

yang akan menarik konsumen untuk melakukan pembelian.  

Proses keputusan pembelian merupakan suatu tindakan konsumen yang 

memilih melakukan pembelian atau tidak. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian pada suatu produk atau 

jasa. Umum nya konsumen akan mempertimbangkan kualitas, harga dan produk 

yang sudah dikenal banyak masyarakat sebelum akhirnya konsumen memutuskan 

untuk membeli suatu produk atau menggunakan sebuah jasa. Salah satu proses 

keputusan pembelian yang dilakukan konsumen ialah pada saat pembelian nya 

pada sebuah coffee shop. Banyak dari konsumen yang sudah mengetahui coffee 
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shop. Biasanya konsumen akan mengunjungi coffe shop yang mampu 

memberikan daya tarik tersendiri, kemudian konsumen akan menanyakan 

mengenai coffe shop tersebut melalui keluarga, sahabat atau sosial media. Setelah 

mendapatkan jawaban mengenai coffe shop tersebut biasanya konsumen akan 

langsung melakukan pembelian pada coffee shop tersebut, setelah melakukan 

pembelian konsumen akan merasakan tingkat kepuasan atau ketidakpuasaan pada 

coffee shop tersebut. Dan biasanya pada saat konsumen merasakan kepuasaan 

maka konsumen akan merekomendasikan coffee shop tersebut kepada keluarga, 

sahabat bahkan konsumen akan membagikan atau mengunggah hal tersebut pada 

sosial media. 

Gaya hidup masyarakat di era modernisasi seperti sekarang ini sudah 

sangat berkembang dengan sangat pesat. Apalagi dengan muncul nya masyarakat 

milenial, masyarakat yang lahir pada kisaran tahun 1980-1996 dan sangat mahir 

dalam penggunaan terknologi. Masyarakat milenial yang mempunyai tingkat 

rutinitas cukup tinggi cenderung membuat masyarakat tersebut sedikit 

membutuhkan waktu luang untuk melepaskan penat setelah banyak nya rutinitas 

yang mereka jalankan setiap hari nya. Banyak cara yang masyarakat tersebut 

lakukan untuk melepaskan kepenatan nya, biasa nya kebanyakan masyarakat 

tersebut akan memilih melepaskan penat nya dari runitias dengan bersantai, 

berkumpul dan berbincang bersama kerabat, makan dan menikmati secangkir kopi 

atau teh sambil mendengarkan musik. Tidak sedikit juga masyarakat milenial 

yang menjadikan coffee shop sebagai tempat untuk melakukan kegiatan seperti 

mengerjakan pekerjaan, meeting dan membicarakan berbagai masalah pekerjaan. 
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Masyarakat di era milenial menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari gaya 

hidup dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Karena dengan adanya kegiatan 

tersebut masyarakat milenial merasa akan lebih relax kembali setelah meluangkan 

sedikit waktunya untuk melakukan kegiatan tersebut. Masyarakat milenial 

menyukai hal-hal yang di anggap menarik dan unik. Seperti menu yang ada di 

sebuah coffee shop, salah satu menu yang identik di jual disebuah coffee shop 

ialah kopi, semakin berkembangnya zaman kopi disajikan dengan memiliki 

berbagai tema yang menarik. Biasa nya barista akan membuat pola lukisan dari 

cream yang dibuat diatas kopi, dengan begitu memberikan daya tarik dan minat 

tersendiri bagi masyarakat milenial karena dengan begitu biasa nya masyarakat 

tersebut akan langsung memotret kopi tersebut dan mengunggah nya di sosial 

media. 

Suasana (atmosphere) sebuah coffee shop yang nyaman dan menarik 

memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk di kunjungi. Tidak sedikit 

dari konsumen yang memilih berlama-lama di sebuah coffee shop dengan alasan 

karena merasa lebih nyaman dengan suasana di sebuah coffee shop yang 

bersangkutan. Konsumen tersebut menggangap mengunggah foto atau video yang 

menunjukan keberadaan nya di suatu tempat yang menarik adalah suatu hal yang 

wajib di lakukan. Salah satu nya coffee shop, banyak dari konsumen yang datang 

ke sebuah coffee shop bukan hanya berniat untuk mencicipi menu yang ada di 

coffee shop yang bersangkutan, namun sekedar untuk foto dengan alasan coffe 

shop yang bersangkutan memiliki suasana (atmosphere) yang bagus dan menarik 
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untuk di jadikan spot foto, karena konsumen saat ini lebih tertarik dengan tempat-

tempat yang instagramable. 

Seperti salah satu coffee shop yang berada di pusat Kota Sukabumi yaitu 

C’Kopi Gaud yang resmi dibuka pada tanggal 18 Desember 2014 dengan nomor 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 503/56/PM/XI/DPMPTSP/2017. C’Kopi 

Gaud menawarkan coffee dengan cita rasa yang khas, tidak hanya coffee saja 

banyak minuman lain nya juga yang C’Kopi Gaud tawarkan, seperti ice blend, teh 

dan makanan ringan. C’Kopi Gaud mempunyai konsep gothic yang di dominasi 

oleh warna coklat dan hitam. C’Kopi Gaud terletak pada ruko sederhana, C’Kopi 

Gaud memiliki dua lantai. C’Kopi Gaud merupakan satu-satu nya coffee shop di 

Sukabumi yang buka sampai tengah malam dan menampilkan life music dari jam 

sepuluh malam hingga jam 3 pagi hampir disetiap harinya. C’Kopi Gaud memiliki 

kekurangan antara lain kurang uptodate dalam menciptakan store atmosphere dan 

memperbaharui menu.  

Berdasarkan hasil penjajakan yang di lakukan penulis melalui pra 

kuesioner kepada 15 responden di temukan permasalahan mengenai keputusan 

pembelian pada C’Kopi Gaud. 
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Tabel 1.1 

 Hasil Pra-Kuesioner Fenomena Gaya Hidup Milenial dan Store Atmosphere 

Terhadap Proses Keputusan Pembelian Pada C’Kopi Gaud 

No Pernyataan Tanggapan 

  S SS RR TS STS 

1 Saya mengunjungi 

C’Kopi Gaud karena 

sesuai dengan 

kebutuhan saya. 

2 2 5 5 1 

2 Saya mencari tahu 

lebih banyak lagi 

informasi mengenai 

C’Kopi Gaud dari 

kerabat dan sosial 

media. 

5 3 5 2  

3 Saya merasa tertarik 

pada C’Kopi Gaud 

dan menjadikan 

pilihan pertama 

untuk dikunjungi 

4 4 5 2  

4 Saya memilih 

C’Kopi Gaud jika 

sudah yakin bahwa 

C’Kopi Gaud sudah 

tepat untuk saya 

kunjungi. 

4 1 7 3  

5 Saya merasa puas 

pada C’Kopi Gaud 

yang menjadi pilihan 

saya dan saya akan 

merekomendasikan 

C’Kopi Gaud pada 

kerabat saya. 

2 2 8 3  

Sumber: Data di olah. Tahun 2018 

Berdasarkan hasil pra kuesioner di atas menunjukan bahwa 8 dari 15 orang 

menyatakan ragu-ragu mengenai kepuasan konsumen setelah pembelian nya pada 

C’Kopi Gaud dan mengenai konsumen yang akan merekomendasikan C’Kopi 

Gaud pada kerabat. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidakpuasaan 

konsumen pasca pembelian pada C’Kopi Gaud. 
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Permasalah di atas di duga disebabkan oleh fenomena gaya hidup milenial, 

dimana menu C’Kopi Gaud di anggap kurang menarik dan kurang unik untuk 

konsumen milenial kunjungi. Menu yang menarik dan unik memiliki daya tarik 

dan minat tersendiri bagi kaum milenial pada saat mengunjungi coffee shop, 

dengan begitu biasanya masyarakat tersebut akan langsung memotret makanan 

atau minuman tersebut dan mengunggah nya di sosial media. Namun ternyata 

ekspetasi konsumen pada menu C’Kopi Gaud tidak sesuai dengan kenyataan, 

sehingga menimbulkan ketidakpuasaan pada konsumen setelah pembeliannya. 

Permasalahan lain di sebabkan oleh suasana (atmosphere) pada C’Kopi Gaud 

yang kurang memberikan kenyamanan pada konsumen seperti pencahayaan yang 

kurang baik, tempat parkir yang tidak luas dan juga dekorasi nya yang kurang 

menarik, sehingga membuat konsumen tidak merasa puas setelah melakukan 

pembelian. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Fenomena Gaya Hidup Milenial Dan Store Atmosphere Dalam 

Keputusan Pembelian Pada C’Kopi Gaud Di Kota Sukabumi. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menemukan permasalah yang 

menarik untuk di teliti. Melihat fenomena gaya hidup milenial saat ini, diketahui 

bahwa konsumen di era tersebut menyukai hal-hal yang di anggap menarik dan 

unik, seperti pada menu di sebuah coffee shop. Menu yang menarik dan unik 

memiliki daya tarik dan minat tersendiri bagi kaum milenial pada saat 

mengunjungi coffee shop. Konsumen juga lebih mementingan suasana 

(atmosphere) coffe shop yang memiliki fasilitas nyaman, seperti pencahayaan 

yang baik, tempat parkir yang luas dan juga dekorasi yang menarik. Konsumen 

akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum akhirnya konsumen melakukan 

proses pembelian dan pada saat setelah pembelian. Seperti hal nya konsumen 

C’Kopi Gaud yang menyatakan ragu-ragu pada pasca pembelian di C’Kopi Gaud. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yang di rumuskan oleh penulis sebagai berikut: 

1. Bagaimana Gambaran dari Fenomena Gaya Hidup Milenial, Store Atmosphere 

dan Proses Keputusan Pembelian Konsumen Pada C’Kopi Gaud Sukabumi? 

2. Bagaimana Pengaruh Gaya Hidup Milenial Dalam Proses Keputusan Pada 

C’Kopi Gaud Sukabumi? 

3. Bagaimana Store Atmosphere Dalam Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

Pada C’Kopi Gaud Sukabumi? 

 

 



8 

 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ngin dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Gambaran Dari Fenomena Gaya Hidup 

Milenial, Store Atmosphere Dan Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

Pada C’Kopi Gaud Sukabumi? 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Gaya Hidup Milenial Dalam Proses 

Keputusan Pada C’Kopi Gaud Sukabumi 

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Store Atmosphere Dalam Proses Keputusan 

Pembelian Konsumen Pada C’Kopi Gaud Sukabumi 

1.4.2. Kegunaan Penelitian 

1.4.2.1 Kegunaan Teoritis 

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan suatu 

kontribusi bagi pihak-pihak berkepentingan dalam segi pemikiran mengenai 

Fenomena Gaya Hidup Milenial dan Store Atmosphere Dalam Proses Keputusan 

Pembelian. Penelitian ini di lakukan sebagai aplikasi dari ilmu-ilmu yang telah di 

pelajari selama penelit mendapatkan keilmuan di program studi Administrasi 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.4.2.2 Kegunaan Praktis 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 
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1.4.2.2 Bagi Perusahaan  

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan 

serta mendapatkan informasi dan masukan untuk perusahaan agar dapat 

memecahkan suatu masalah sehingga mengetahui apa yang harus diperbaiki dan 

perusahaan dapat lebih memahami tentang fenomena gaya hidup milenial dan 

suasana (atmosphere) coffee shop dalam proses keputusan pembelian. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat memperluas wawasan penulis mengenai bagaimana 

pengaruh fenomena gaya hidup milenial dan suasana (atmosphere) coffee shop 

dalam proses keputusan pembelian. 

1.4.2.4 Bagi Pihak Lain  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dalam bidang yang sama. 

1.5 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.5.1. Lokasi Penelitian 

Penelitiaan dilakukan pada C’Kopi Gaud yang beralamatkan di Jl. A. Yani 

No.39, Gunungparang, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43111. 

1.5.2. Lama Penelitian 

Adapun lamanya penelitian dilakukan selama lima bulan, terhitung dari 

bulan Oktober 2018 – April 2019.  Selama kurun waktu tersebut, penulis  

melakukan beberapa tahapan penelitian mulai dari persiapan-persiapan sampai 

dengan pengujian. 

 


