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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini banyak sekali produk olahan kopi yang sudah dikenal, mulai 

dari kopi bubuk sampai kopi yang sudah dikemas didalam botol.  Kopi bubuk 

sendiri ada berbagai macam mulai dari yang masih harus diracik sendiri dengan 

gula sampai yang sudah memiliki rasa manis tanpa harus ditambah dengan 

gula.Seperti yang diketahui, beberapa merek kopi yang sudah dikenal dipasaran 

Indonesia antara lain kopi Kapal Api, Goodday, kopi Luwak, Nescafe,  Torabika 

dan masih banyak lagi.  Selain merek-merek yang sudah terkenal tersebut, dikenal 

pula merek lokal kota Salatiga yang sudah cukup merakyat dihati masyarakat 

Salatiga, yaitu kopi Babah Kacamata.  

Kopi Babah Kacamata berdiri sejak tahun 1965, dan sampai saat ini 

perusahaan ini dijalankan secara turun temurun.  Selama kurun waktu 52 tahun 

ini, Kopi Babah Kacamata mengalami beberapa perkembangan.  Perkembangan 

tersebut antara lain  yang tadinya tidak memiliki merek, sejak 10 tahun lalu sudah 

memiliki merek, dan dulunya hanya dikemas plastik bening biasa, saat ini 

kemasannya sudah bervariasi dari kardus, dan aluminium foil.  Untuk masalah 

rasa, Kopi Babah Kacamata berusaha untuk tetap mempertahankan cita rasa yang 

sama sejak awal berdirinya. 

Saat ini Kopi Babah Kacamata memiliki tiga jenis kemasan yaitu plastik 

bening, kardus, dan aluminium foil.  Berbagai macam kemasan yang ada ini pun 

ukurannya bervariasi, dengan harga yang bervariasi pula.  Produk yang paling 

banyak diminati oleh konsumen adalah produk kopi dengan kemasan plastik 

bening ukuran 50 gr seharga Rp 3.500,-. Berikut akan disajikan tabel kemasan 

beserta harga Kopi Babah Kacamata: 

Tabel 1.1 Kemasan dan Harga Kopi Babah Kacamata 

Kemasan Ukuran (gr) Harga (Rp) 
Plastik bening 50    3.500 

 100    7.000 

250  

1.000 

16.500 

65.000 
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Tabel 1.1 Lanjutan 

Kemasan Ukuran(gr) Harga (Rp) 
Kardus 150 13.000 

Aluminium Foil  40   3.500 

Sumber: Data Kopi Babah Kacamata Tahun 2017. 

Dalam penelitian Harjanti (1999) dikatakan bahwa harga yang tidak terlalu 

tinggi menurut konsumen akan menimbulkan kesediaan konsumen untuk 

melakukan pembelian ulang pada produk yang sama.  Rasa dapat menarik 

perhatian konsumen untuk membeli dan apabila konsumen merasa puas dengan 

pembelian pertamanya, konsumen akan membeli produk itu lagi. Merek juga 

menjadi hal yang dipertimbangkan oleh konsumen, karena merek dapat 

memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk.  

Menurut Syaputri (2015) kemasan yang efektif dapat melindungi produk dalam 

perjalananannya dari produsen ke konsumen.  Melalui kemasan, identifikasi 

produk menjadi efektif dan akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian ulang terhadap suatu produk. 

Seiring dengan semakin banyaknya produk kopi di Indonesia, maka akan 

semakin ketat pula persaingan antar perusahaan. Begitu pula dengan kopi Babah 

Kacamata yang merupakan produk lokal Salatiga, harus mampu bersaing dengan 

kopi merek-merek terkenal yang ada dan yang sudah memiliki banyak variasi 

produk. 

Saat ini banyak produsen kopi mendiferensiasikan produknya baik dari 

merek, rasa, harga, dan desain kemasan yang menjadi dasar bagi konsumen untuk 

memilih produk. Oleh karena itu diperlukan adanya kegiatan pemasaran yang baik 

bagi perusahaan agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, dan juga untuk 

mempertahankan loyalitas konsumen. 

Menurut  Kotler (2006, lihat Sulistyo, 2008), tujuan pemasaran adalah 

untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta keinginan pelanggan sasaran. 

Bidang ilmu perilaku konsumen mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan 

organisasi memilih, membeli, memakai, serta memanfaatkan barang, jasa, 

gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat 

mereka. 
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Bagi pemasar, perilaku konsumen merupakan suatu bidang yang benar-

benar harus dipahami karena berkaitan dengan perancangan strategi pemasaran 

produk yang ditujukan kepada konsumen dan pelanggannya.  Disadari atau tidak, 

mereka sebagai individu akan mempunyai tindakan dan perilaku yang berbeda-

beda. Pada hakekatnya dalam menerapkan strategi pemasaran, perusahaan perlu 

mempelajari perilaku konsumen yang bermuara pada sikap dan pengambilan 

keputusan, dan pada akhirnya akan berhubungan dengan loyalitas konsumen 

terhadap suatu produk atau jasa sehingga pemahaman yang mendasar tentang 

perilaku konsumen ini sangat dibutuhkan. 

Perilaku berbelanja konsumen atau disebut dengan perilaku konsumen 

bukanlah suatu perkara kecil karena setiap anggota masyarakat merupakan 

konsumen.  Perilakunya sangat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan 

sebagai lembaga yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginannya.  

Perilaku pelanggan yaitu loyalitas pelanggan yang diwujudkan dengan 

keinginan membeli ulang dan niat merekomendasikan (Kotler, 2006 lihat 

Sulistyo, 2008). Loyalitas sangatdibutuhkan agar perusahaan dapat bertahan 

hidup. Disamping itu, upaya mempertahankan loyalitas inimerupakan upaya 

strategis yang lebih efektif dibandingkan dengan upaya menarik pelanggan baru. 

Berdasarkan uraian diatasdapat dilihat bahwa perilaku konsumen sangat 

kompleks dan selalu berubah, sementara itu kopi Babah Kacamata harus mampu 

mempertahankan loyalitas konsumennya. Selama ini kopi Babah Kacamata 

mempertahankan eksistensinya dengan cara menambah variasi kemasan, 

memberikan merek, menyesuaikan harga dengan masyarakat, dan menjaga cita 

rasa tetap sama sejak awal (sejak tahun 1965).  Hal ini menjadi menarik bagi 

peneliti untuk mengetahui apakah faktor persepsi harga, rasa, merek, dan kemasan 

memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen Kopi Babah Kacamata. 

 

1.2  Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Mengetahui karakteristik konsumen kopi Babah Kacamata. 
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2. Menganalisis pengaruh faktor persepsi harga, rasa, merek, dan kemasan 

terhadap loyalitas konsumen produk kopi Babah Kacamata. 

 

1.3 Signifikansi Penelitian 

 Adapun signifikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

 Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam teori-teori yang sudah didapat 

selama bangku perkuliahan yaitu teori pemasaran khususnya tentang perilaku 

konsumen, dan melihat sampai sejauh mana teori tersebut diterapkan dalam 

dunia nyata. 

2. Bagi Pembaca 

Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan 

mengenai ilmu-ilmu pemasaran khususnya kemasan, harga,merek, dan 

memberi informasi mengenai loyalitas konsumen. 

3. Bagi Universitas 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan dan 

memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah pengaruh 

persepsi harga, rasa, merek, dan kemasan terhadap loyalitas konsumen. 

4. Bagi Perusahaan 

 Sebagai masukan dan bahan pertimbangan perusahaan untuk meningkatkan 

loyalitas konsumen. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Dengan melihat latar belakang yang sudah diungkapkan, maka penulis 

perlu membatasi permasalahan dengan tujuan agar pembahasan permasalahan 

tidak terlalu luas. Berikut batasan masalah yang dimaksud: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada konsumen kopi Babah Kacamata yang  

membeli  langsung di Toko Pusat Kopi Babah Kacamata, yaitu di Jalan 

Kalinyamat, Salatiga. 

2. Konsumen yang diteliti adalah konsumen yang membeli kopi Babah Kacamata 

untuk dikonsumsi.  
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3. Faktor-faktor yang diteliti adalah  persepsi harga, rasa, merek, dan kemasan 

dari Kopi Babah Kacamata. 

4. Karakteristik konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

memberikan gambaran mengenai identitas responden untuk mendapatkan 

informasi responden mengenai usia, pekerjaan, jenis kelamin,pendidikan 

terakhir, pendapatan, jenis kemasan yang biasa dibeli,  konsumsi kopi Babah 

Kacamata dalam satu bulan, seberapa lama sudah mengonsumsi kopi Babah 

Kacamata, dan sumber informasi mengenai kopi Babah Kacamata. 

5. Konsumen yang loyal adalah konsumen yang sudah mengonsumsi dan 

melakukan pembelian berulang kopi Babah Kacamata sebanyak lebih daridua 

kali, dan sudah mereferensikan kepada orang lain (sesuai dengan pengertian 

loyal menurut Griffin, 2002).  Ketentuan lebih dari dua kali dilihat berdasarkan 

penelitian terdahulu dari Aryani dan Rosinta (2010) yang mengatakan bahwa 

konsumen loyal adalah  konsumen yang membeli produk minimal sebanyak 

tiga kali, dan penelitian terdahulu dari Anggraeni (2013) yang mengatakan 

bahwa konsumen loyal adalah konsumen yang membeli produk lebih dari satu 

kali.   
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1.5 Model Hipotetis 

 Adapun model hipotetis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1.1 Model Hipotetis 

 

Keterangan: 

X1 = Persepsi Harga (X11: Perbandingan harga; X12: Kesepadanan harga) 

X2 =Rasa (X21: kesesuaian rasa; X22: Rasa yang memuaskan keinginan; 

X23: ketepatan rasa) 

X3 =Merek (X31: Kesadaran merek; X32: Persepsi merek; X33: Loyalitas 

merek) 

X4 =Kemasan (X41: Desain kemasan; X42: Mutu kemasan; X43: Informasi 

kemasan; X44:  Inovasi Kemasan) 

Y =Loyalitas Konsumen (Y1: Pembelian dan pengonsumsian berulang; 

Y2: Mereferensikan kepada orang lain; Y3: Tidak terpengaruh daya 

tarik produk lain) 

 


