
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Proses bisnis di Indonesia pada era moderenisasi saat ini, terlihat jelas 

sekali perubahan pada lingkungan yang dihadapi perusahaan. Perusahaan terus 

belomba melakukan adaptasi dengan kondisi yang sekarang dengan tetap menjaga 

kompetensinya sehingga tidak kehilangan fokus dalam menjaga keunggulan daya 

saingannya. Semakin terlihat tingkat perubahan persaingan sekarang di bidang 

kuliner, perusahaan yang menjual barang atau jasa mencari cara dengan 

menciptakan strategi yang jitu dan memilih segmen pasar yang tepat. Dengan 

adanya segmentasi tersebut, perusahaan akan lebih fokus dalam menjual 

produknya.  

Berkembangnya kebutuhan pasar yang semakin dinamis, pergeseran dan 

juga perubahan fungsi masyarakat menjadi alasan dalam melahirkan kebutuhan 

tersendiri untul hal tertentu, yang dimana salah satunya adalah kebutuhan tempat 

untuk melakukan sosialisasi eksternal seperti tempat café, restoran atau gabungan 

antara keduanya. Café merupakan salah satu contoh proses bisnis dalam bidang 

kuliner yang saat ini harus memiliki pengembangan inovasi, ide dan kreativitas. 

Dengan inovasi, ide, dan kreativitas yang baru akan menggugah minat beli 

masyarakat untuk mencoba, serta merubah gaya hidup masyarakat.  

Dengan adanya cafe yang sangat disukai masyarakat seperti sekarang ini 

membuat para pengusaha kuliner mengeluarkan ide baru untuk menarik perhatian 

para konsumen, sebab saat ini konsumen tidak lagi mempertimbangkan harga, 
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kualitas produk dan pelayanan, faktor yang paling terpenting adalah atsmosphere 

dari café itu sendiri. Dengan terciptanya store atmosphere yang nyaman tentu 

akan membuat konsumen untuk memutuskan mengunjungi café. 

Ditengah banyaknya café yang ada di Sukabumi, Red Brick Café 

menawarkan suasana yang beda dari café lainnya. Red Brick Café 

memperkenalkan atmosphere yang bertema koboi atau biasa di sebut dengan 

saloon. Dengan konsep yang ditonjolkan suasana koboi seperti ini dapat terlihat 

dari general interior, interior display, exterior, dan store layout pada Red Brick 

Café.  

Cafe Red Brick, salah satu cafe yang menjual suasana tata letak dan desain 

gerai yang menarik dengan mengadopsi suasana bertemakan saloon yang 

mengitari setiap sudut bangunan cafe Red Brick dan di dominasi dengan aksen 

kayu beserta pajangan khas ala saloon, inovasi yang dilakukan dengan 

menciptakan suasana berbeda ini dilakukan dengan cara memberikan sentuhan 

hiasan di dalam café   yang sesuai dengan tema yang disuguhkan. Karena dari 

konsep café Red Brick ini sudah sangat beda dari café yang lain karena 

mengangkat tema saloon dari situlah muncul ketertarikan yang membuat 

konsumen penasaran dan tertarik untuk datang ke café Red Brick. Namun dalam 

melaksanakan bisnis seperti ini, café Red Brick tidak hanya menyajikan desain 

interior yang menarik saja. Café   Red Brick pun memberikan fasilitas wifi gratis, 

live music dan lain sebagainya demi menciptakan kenyamanan kepuasan 

konsumen. 
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Salah satu strategi yang digunakan untuk menarik konsumen dan minat 

beli ulang konsumen yaitu dengan membuat kondisi interior yang baik sehingga 

menimbulkan keputusan pembelian konsumen akan produk yang ditawarkan. 

Melalui kondisi kompetetif yang seperti ini, maka pebisnis harus mampu 

merencanakan interior umum dengan bentuk dan kosep baru serta ide kreatif 

sehingga dapat menjadi stimuli untuk masuk kedalam café yang dimana nantinya 

akan berlanjut pada proses minat pembelian oleh pengunjung café. Red Brick 

Café juga merupakan salah satu café yang tidak hanya mengutamakan varian 

produk tetapi juga memiliki keunggulan dalam mendesain interior cafenya. Red 

Brick Café sangat mementingkan store atmosphere  dengan tujuan mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan perilaku yang diinginkan.  

Gaya hidup merupakan pola-pola tindakan yang membedakan antara satu 

orang dengan orang lain. Gaya hidup memiliki fungsi interaksi dengan cara yang 

mungkin tidak dapat dipahami oleh yang tidak hidup dalam masyarakat modern. 

Gaya hidup berorientasi pada budaya barat yang sekarang menjadi pedoman 

kebanyakan masyarakat. Fenomena gaya hidup hedonis sekarang semakin tampak 

merambah dikalangan masyarakat mereka menginginkan agar dapat bergaya 

dalam berpenampilan, tingkah laku, cara bersikap, agar menarik perhatian orang 

lain terutama kelompok teman sebaya. Hal seperti ini terjadi dikarenakan mereka 

ingin diakui oleh lingkungan sekitar.  

Seperti yang diketahui gaya hidup juga terbagi menjadi beberapa kategori 

seperti (kelas atas, menengah dan bawah). Namun jaman sekarang masyarakat 

lebih cenderung memaksakan pada gaya hidup kelas atas yang pada umumnya 
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biasa disebut dengan istilah hedonis. Gaya hidup hedonis seperti ini merupakan 

wujud dari ekspresi atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang untuk mencoba 

suatu hal yang baru, dimana orang tersebut lebih mementingkan kesenangan 

daripada melakukan hal yang lebih positif dan lebih mementingkan eksistensi. 

Dengan gaya hidup yang semakin tinggi dan lebih mementingkan eksistensi 

membuat masyarakat mengalami perubahan yang cukup signifikan sebab gaya 

hidup sekarang adalah dengan budaya kebiasaan menghabiskan waktu luang di 

cafe. Masyarakat Kota Sukabumi menganggap bahwa kebiasan berkunjung ke 

cafe seperti ini sangat bergengsi dan menjadi hal yang biasa. Hal ini tentu menjadi 

fenomena yang cukup menarik dan berdampak bagi kehidupan sosial terutama 

pada perubahan gaya hidup dan interaksi yang terjadi. Maka dari itu dengan 

perkembangan gaya hidup yang semakin tinggi ini membuat masyarakat 

membutuhkan tempat untuk melepaskan kepenatan setelah melakukan rutinitas 

yang padat ataupun hanya sekedar mencari eksistensi diri atau ingin di akui. 

Aktivitas yang dilakukan untuk melepaskan kepenatan itu biasanya dilampiaskan 

dengan cara berkumpul santai, berbincang dengan kerabat dekat sambil meni-

kmati alunan musik, menyantap berbagai macam menu makan dan minuman. 

Melihat adanya pergeseran gaya hidup seperti ini menjadikan kegiatan bersantai 

menjadi bagian dari kebutuhan hidup yang bisa dibilang sebagai salah satu 

metode relaksasi masa kini. Bukan hanya itu saja, café   dijadikan tempat untuk 

bersosialisasi, bahkan sekarang café juga dijadikan sarana untuk suasana yang 

lebih serius seperti bertemu rekan bisnis, melakukan pekerjaan dan tugas kuliah 
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bagi para mahasiswa. Dari sinilah semakin menarik minat para pebisnis bidang 

kuliner untuk melirik usaha café. 

Café Red Brick merupakan suatu perusahaan bisnis food service yang ada 

di Kota Sukabumi. Perusahaan ini didirikan tepatnya pada tanggal 19 November 

2013 dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 

503/30/MIKRO/XI/BPMPT/2013 yang merupakan salah satu perusahaan nama 

Café   Red Brick. 

Keberhasilan menciptakan kesan positif dibenak konsumen merupakan 

faktor penting dalam kesuksesan penjualan produk yang harus dimiliki oleh café 

Red Brick, maka dari itu café Red Brick perlu memperkenalkan produknya 

dengan menyentuh sisi emosional para konsumen. Pemilik café Red Brick 

memiliki cara tersendiri untuk mempromosikan produk-produknya melalui food 

blogger, social media facebook dan instagram. Karena menurut owner café Red 

Brick di era serba modern ini cara seperti ini adalah yang paling ampuh untuk café   

Red Brick bisa dengan mudah mempromosikan produknya kepada konsumen 

yang akan datang atau konsumen tetap. Sehingga konsumen bisa dapat 

mengetahui lebih banyak informasi produk yang ditawarkan oleh café Red Brick.  

  Berdasarkan penjajakan peneliti melakukan wawancara dengan konsumen 

dan owner Red Brick Café, dari hasil wawancara tersebut peneliti simpulkan 

bahwa pokok permasalahan mengenai kondisi café, dimana permasalahan ini 

berpengaruh pada minat beli konsumen dan rata-rata konsumen yang datang 

hanya pada event tertentu saja demi untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya, 

bisa terlihat pada fluktuasi jumlah konsumen.  
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Tabel 1.1  Data Konsumen Red Brick Café September 2017 – Maret 2018 

Bulan Jumlah Konsumen Per Bulan 

September 1783 

Oktober 1714 

November 1655 

Desember 2271 

Januari 1843 

Februari 1737 

Maret 1869 

TOTAL 12872 

Sumber Data : Red Brick Café 

 Permasalahan tersebut disebabkan oleh tata letak kondisi ruangan yang 

kurang nyaman karena ruangan café yang memiliki pendingin ruangan dan bebas 

asap rokok digabungkan dengan area merokok, tata letak café yang kurang 

nyaman untuk dilihat karena tempatnya bergabung dengan carwash. Adapun 

penyebab lain permalasahan yaitu dari segi gaya hidup dimana permasalahan 

tersebut terjadi karena Red Brick Café kurang memenuhi gaya hidup masyarakat. 

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Store Atmosphere dan Gaya Hidup Masyarakat Terhadap Minat 

Beli Pada Red Brick Café Kota Sukabumi”. 
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1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah  

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat diidentifikasi  terdapat 

permasalahan pada daya minat beli konsumen yang belum terarah, permasalahan 

ini dapat terjadi karena store atmosphere yang kurang mendukung atau gaya 

hidup konsumen yang terlalu tinggi namun kemampuan daya minat belinya tidak 

sesuai dengan gaya mereka sehingga konsumen terlalu memaksakan diri demi 

ingin menjadi pusat perhatian. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Store Atmosphere pada Red Brick Café? 

2. Bagaimana Gaya Hidup pada Red Brick Cafe? 

3. Bagaimana Minat Beli pada Red Brick Café? 

4. Seberapa besar pengaruh Store Atmosphere dan Gaya Hidup terhadap Minat 

Beli pada Red Brick Café? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan 

mengumpulkan data informasi yang diperlukan sehingga permasalahan yang 

dijabarkan diatas dapat digambarkan dengan jelas sebagai bahan penelitian skripsi 

yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian sidang sarjana guna 
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menyelesaikan pendidikan pada program studi Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi sesuai dengan perumusan masalah tujuan dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui Store Atmosphere yang terdapat di Red Brick Café 

2. Untuk mengetahui Gaya Hidup masyarakat yang datang berkunjung ke 

Red Brick Café.  

3. Untuk mengetahui Minat Beli Konsumen pada Red Brick Café. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Store Atmosphere dan Gaya Hidup terhadap 

Minat Beli pada Red Brick Café.   

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan segi 

pemikiran, pengetahuan seputar ilmu pemasaran khususnya mengenai store 

atmosphere terhadap minat beli dengan gaya hidup sebagai variabel moderator 

pada café Red Brick dalam bentuk aplikasi dari ilmu yang sudah dipelajari pada 

program studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

peneliti dalam bidang pemasaran terutama mengenai store atmosphere dan 

gaya hidup terhadap minat beli. 

2. Bagi Perusahaan 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, menerima saran dan 

sebagai hasil pertimbangan terutama dalam store atmosphere dan gaya hidup 

terhadap minat beli agar dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan 

konsumen untuk dapat menikmati kenyamanan cafe Redbrick tersebut. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan 

kajian serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang bermanfaat bagi 

mahasiswa yang meneliti dalam bidang yang sama. 

 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Cafe Redbrick Kota Sukabumi, yang terletak di 

Jalan Pelabuhan II No. 271 (Bengkel Vanali Motor), Cikondang, Citamiang Kota 

Sukabumi. Jawa Barat 43142. Telp. 082164000469. Email 

Redbrickcafesmi@hotmail.com , Website Redbrickcafesmi.com 

1.4.2 Jadwal Penelitian 

Jadwal penelitian yang dilakukan oleh penulis kurang lebih sembilan bulan 

bulan terhitung dari bulan Oktober 2017 –  Juli 2018. Selama kurun waktu 

tersebut dilakukan banyak tahap-tahap yang harus dilakukan penulis mulai dari 

penjajagan, perizinan, pengumpulan data, pengelolaan data, penyusunan, 

pengujian sampai dengan perbaikan skripsi. 

mailto:Redbrickcafesmi@hotmail.com

