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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Modern ini perkembangan di sector perdagangan makanan dan minuman 

semakin berkembang pesat. Dari tahun ke tahun perkembangan di bidang usaha 

makanan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Bebasnya perdagangan di 

dunia seperti saat ini banyak sekali usaha-usaha yang berdiri dan berkembang di 

Indonesia. Adanya fenomena seperti itu berakibat akan meningkatnya 

ketergantungan dan tajamnya persaingan usaha terkhusus pada usaha kuliner. 

Kondisi seperti ini tentunya akan mempengaruhi perushaan untuk menciptakan 

strategi persaingan yang tepat untuk dalam pemasarannya, Karena Kegiatan 

pemaaran dan menentukan strategi memiliki peran yang sangat penting dalam 

berjalanya usaha.  Meningkatnya citra dan value perusahan terhadap konsumen 

menjadi tolak ukur terpenting dalam bisnis di tiap kategori untuk meningkatkan 

kepekaan terhadap perubahan yang terjadi. Konsep mendasar dalam pemasaran 

adalah tentang kebutuhan manusia. 

Pertumbuhan bisnis kopi modern ini telah menjadi gaya hidup masyarakat 

Indonesia. Budaya minum kopi sekarang ini tidak hanya sekedar bertemu tamu, 

hajatan serta kebiasaan budaya yang seperti biasanya saja, tetapi pada acara-

acara formal juga secangkir kopi dijadikan sebagai suguhan utama. Kopi 

dijadikan sebagai alat untuk komunikasi serta alat sebagai pengakraban antar 

sesama. 
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Bisnis Coffee Shop di Indonesia sendiri mulai marak setelah kehadiran 

kedai kopi asal Amerika yaitu Starbucks. Hadirnya kedai asal seatlle Amerika 

tersebut memicu kembali hadirnya kedai kopi seperti J.CO Donuts and Coffee, 

The Coffee Bean, The Expresso dan masih banyak lagi yang ikut meraikan pasar 

kedai kopi di tanah air. Karena di anggap menginspirasi, fenomena tersebut 

membuat para pelaku usaha untuk ikut menciptakan usaha di bidang Coffe shop. 

Dapat kita lihat kini di kota-kota besar di Indonesia banyak sekali kedai kopi 

yang sudah berkembang, tidak terkecuali di kota Jepara sendiri. 

Saat ini, bisnis coffee shop adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Dari 

kedai kopi yang sifatnya ekslusif sampai kedai kopi standar. Kedai-kedai kopi 

tersebut memiliki spesifikasi tersendiri dalam penawaran produknya. Untuk 

menciptkan minat beli ulang pada konsumen saat ini kedai kopi nasional 

memiliki konsep yang menarik mulai dari konsep menu, konsep kemasan, 

konsep penjualan dan konsep pelayanan yang menarik. Tidak hanya di kota-kota 

besar saja, Coffee Shop juga hadir di kota-kota kecil di Indonesia. Dengan 

menerapkan konsep pemasaran yang tepat para pelaku bisnis ini bisa meraup 

keuntungan dengan membuka Coffee Shop tidak hanya di kota besar saja, salah 

satunya di Kabupaten Jepara. Dengan bahan baku kopi yang sangat melimpah, 

banyak sekali Coffee Shop yang melakukan monitoring dengan melihat langsung 

ke kebun kopi untuk melakukan pengarahan agar kualitas kopi Jepara tetap pada 

standartnya. 

Usaha Kopi di kota Jepara sudah mulai menjamur sejak 2015, mulai dari 

Café dan resto hingga coffee Shop. Bisnis Coffee Shop yang semakin banyak di 
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kota Jepara mengharuskan para pelaku usaha untuk terus melakukan inovasi 

dalam memberikan pelayanan yang baik. Hal ini menarik minat para pelaku 

bisnis untuk mulai merambah ke bisnis Coffee Shop di Jepara. Melihat perilaku 

dan kebiasaan masyarakat Jepara, kedai kopi dan café tidak hanya dijadikan 

sebagai tempat makan dan minum saja, Ngopi (Minum Kopi) bukan sekedar 

menghilangkan kantuk namun sudah dijadikan sebagai gaya hidup dimana 

Coffee Shop merupakan tempat yang sangat diminati mulai kalangan mudah 

sampai dewasa sebagai tempat berkumpul. Berikut ada 15 jenis Coffee Shop di 

Jepara yang berkembang sejak 2015-2017 pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1  

Coffee Shop Di Jepara 2015-2017 

No Coffee Shop Tahun Berdiri 

1. Barakopi 2016 

2. Teras Coffee 2016 

3. Kedei Coffee 2015 

4. Enjang Coffee 2015 

5. Black Bean Coffee 2015 

6. Monokopi 2016 

7. George 2018 

8. Kampung Kopi 2016 

9. Escobar Coffee 2016 

10. Rollet 2017 

11. Samasta 2016 

12. Juragan Kopi 2017 

13. Joker Coffee 2016 

14. Demoro Coffeebox 2017 

15. Gongso Kopi 2016 

Sumber: Komunitas Kopi Jepara 2017 

Dari data diatas dapat dilihat mulai tahun 2015 sampai tahun 2017 sudah 

ada 15 kedei kopi yang berkembang di Kabupaten Jepara. Perkembangan kedai 

ini diiringi juga perkembangan minat masyarakat terhadap kopi nusantara. 

Selain menggunakan jenis kopi nusantara seperti Lasem, Temanggung, Toraja 
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dan lainya, adapula kedai di Jepara menggunakan kopi local Jepara. Dari tahun 

2015-2017 tercatat ada beberapa Coffee Shop yang sudah berdiri dan 

berkembang di Jepara dan memiliki spesialisasi tersendiri yaitu menggunakan 

kopi local Jepara. Dengan pertumbuhan Coffee Shop yang cukup tinggi mampu 

memenehui keinginan konsumen agar terciptanya kepuasan konsumen. 

Pernyataan tersebut di kuatkan dengan penyajian table 1.2 data Coffe Shop yang 

menggunakan kopi asli Jepara. 

Tabel 1.2  

Coffee Shop Di Jepara  

Menggunakan Kopi Jepara 2015-2017 

No Nama Coffee Shop Tahun Berdiri Alamat 

1. Barakopi 2016 Jepara 

2. Teras Coffee 2016 Jepara 

3. Kedei Coffee 2015 Ngabul 

4. Enjang Coffee 2015 Ngabul 

5. Black Bean Coffee 2015 Jepara 

6. Monokopi 2016 Jepara 

Sumber : Komunitas Kopi Jepara 2017 

Dengan melihat tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kepekaan pelaku usaha 

Coffee Shop dalam melihat potensi peluang sangat jeli. Kebiasaan masyarakat 

berkumpul dan bersosialisasi banyakan yang menjadikan Kedai kopi atau coffee 

Shop sebagai alternatif pilihan yang utama.  

Kedei Coffee merupakan Coffee Shop yang terletak di Jalan Soekarno-

Hatta KM 7 tepatnya di Desa Ngabul RT3/1 Kecamatan tahunan Kabupaten 

jepara. Di dirikan sejak tahun 2015 Kedei Coffee memiliki konsep modern semi 

klasik dengan tema vintage menggabungkan tampilan bangunan modern dengan 

nuansa semi klasik. Seiring perkembangan Coffee Shop yang awalnya digunakan 

sebagai tempat menghilangkan kebosanan kini sudah banyak sekali Coffee Shop 
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di alihkan fungsi masyarakat sebagai tempat sosialisasi, rapat, ulang tahun dan 

pertemuan formal lainya. Sesuai perkembangnya hal tersebut akan mencipkan 

suatu pengalaman konsumen.  

Dalam kurun waktu 3 tahun Kedei Coffee yang merupakan pelopor 

berkembangnya Coffee Shop di Kota Jepara, kini berupaya dalam menciptakan 

pelayanan yang baik agar pemenuhan kepuasan pelanggan bisa tercapai dan 

menimbulkan sikap pembelian di lain waktu. Dengan adanya beberapa Coffee 

Shop yang hadir tentunya akan menimbulkan persaingan yang ketat dalam 

memenuhi kepuasan pelanggan. Pelaku usaha juga di tuntut untuk memberikan 

pelayanan yang baik agar bisa terciptanya minat beliulang di waktu yang akan 

datang. Sekarang ini harga sudah tidak menjadi suatu pertimbangan dalam 

mempengaruhi minat beli ulang konsumen.  

Pasalnya konsumen dalam menentukan pembelian produk dan jasa 

dipengaruhi Pengalaman bertindak internal maupun ekternal yang dimana 

konsumen akan melakukan pemilihan alternatif dan evaluasi dalam sikap 

pembelian produk  (Kotler & Keller, Manajemen Pemasaran, 2009, p. 184). 

Selain produk yang ditawarkan perusahaan, kedei Coffee berupaya menciptakan 

hubungan emosional antar perusahan dengan pelanggan untuk memberikan 

kesan dan pengalaman yang menarik dan berbeda. Upaya tersebut di berikan 

dengan memanfaatkan barista (Peracik kopi) sebagai bentuk keakraban 

perusahaan dengan pelanggan. Pada tabel 1.3  penyaji menyampaikan data 

perkembangan penjulan produk Kedei Coffee pada tahun 2017 sebagai berikut. 
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Tabel 1.3  

Penjualan Produk Kopi Kedei Coffee Tahun 2017 

 

Sumber : Kedei Coffee Jepara 2017 

Dapat dilihat dari tabel 1.3 penjualan produk Kedei Coffee pada tahun 

2017 mengalami kenaikan yang cukup besar mulai dari bulan Januari sampai 

Desember. Penurunan hanya terjadi pada bulan Juni dikarenakan pada bulan 

mei-juni pada saat itu adalah bulan Ramadhan, jadi orang cenderung lebih 

banyak ,menghabiskan waktu di rumah. Menurut owner dengan melihat 

kenaikan penjualan yang cukup besar dalam per hari rata-rata pengunjung 

sampai 300 orang. Hal tersebut membuktikan bahwa Kedei Coffee merupakan 

kedai kopi yang cukup diminati kebanyak di Jepara. Terbukti dari total 

penjualan 75% konsumen yang datang setiap harinya adalah konsumen yang 

sudah pernah melakukan pembelin sebelumnya. Hal ini bisa di ambil kesimpulan 

bahwa pengalaman bertindak konsumen akan menentukan konsumen untuk 

melakukan pembelian di waktu yang akan datang. Owner kedei coffee 

mengungkapkan dengan tingkat minat pembelian ulang yang sangat tinggi 

perusahaan selalu berupaya memberikan kesan pengalaman yang baik terhadap 
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pelanggan yang akan menambah nilai tambah tersendiri dalam menerapkan citra 

perusahaan di dalam benak pelanggan. Bisnis usaha dalam bentuk kedai kopi 

memang sangat menggiurkan, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa 

Pengalaman bertindak menurut (Harfania, 2018) yaitu : 

1. Potensi pasar yang besar dan akan terus berkembang. 

2. Perkembangan dibidang teknologi alat-alat penghidang, system yang 

lebih muda dan menguntungkan. 

3. Meningkatnya mobilitas masyarakat yang bergerak untuk pergi makan 

diluar mengakibatkan meningkatnya pelayanan dalam usaha kuliner. 

4. Harga makanan dan minuman yang semakin tinggi menjadikan 

keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha. 

Untuk mempengaruhi perilaku konsumen, perusahaan dituntut untuk lebih 

kreatif dalam memperhatikan faktor-faktor yang dapat digunakan untuk 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian di Kedei Coffee. Ada 

beberapa faktor yang dapat digunakan dalam melakukan minat pembelian, yaitu 

meliputi produk yang variatif, interior display (tampilan interior), dan 

Pengalaman bertindak atau pengalaman seseorang dalam melakukan pembelian 

yang kemudian adanya minat pembelian kembali pada konsumen serta faktor-

faktor lain yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pembelian juga harus 

diperhatikan. 

Produk merupakan bukan perihal baru didalam dunia pemasaran, dimana 

banyak sekali strategi ini digunakan oleh para praktisi pemasaran didalam 

memperkenalkan produknya. Menurut (Kotler & Keller, Manajemen Pemasaran, 
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2009) keberagaman produk sebagai ahli tersendiri didalam suatu merk atau lini 

produk yang membedakan berdasarkan penampilan dan cirri-ciri. Munculnya 

kebergaman produk di harapkan memberikan serve dan kepuasan pada 

konsumen. Dengan menggunakan jenis kopi biji kecil yang sebagian besar 

pelaku kopi mengatakan bahwa kopi biji kecil dalam pengolahanya sangatlah 

susah menghasilkan aroma yang khas.  

Kedai Coffee dalam produk kopinya berani menggunakan kopi biji kecil 

yang mampu memberikan ciri tersendiri ada beberapa kelebihan dalam 

menggunakan biji kopi kecil yakni selain rasanya yang lebih pahit juga umur 

pohonya yang lebih lama dibanding lainya. Disisi lain ada beberapa kelemahan 

dalam menggunakan biji kecil yaitu biji kecil tidak bisa ditentukan masa 

panennya, selain itu dalam pengolahanya masih sangat susah namun kedei 

Coffee berani dan justru memberikan keuntungan  bagi perusahaan. Dengan 

pengolahan kopi Jepara Kedei Coffee memiliki beberapa produk unggulan yaitu 

Robusta Tempur, Robusta Damarwulan, Dudakawu, Arabika Jepara, Kopi Pong, 

Vietnam Drip dan Latte. 

Tampilan Interior mempengaruhi suasana toko dalam menyediakan 

informasi kepada pelanggan. Tujuanya adalah untuk meningkatkan penjualan 

serta laba perusahan. Tampilan Interioratau interior po intof interes display 

(dekorasi pemikat) untuk menambah store atmosphere, hal ini dapat 

meningkatkan kembali citra toko. Dekorasi pemikat pada Tampilan 

Interiorterdiri dari theme setting display (kesesuaian tema) dan wall decoration 

(dekorasi ruangan). Atmosphere pada suatu toko akan berpengaruh pada 
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tindakan pembelian yang akan mempengaruhi persepsi konsumen lewat 

penginderaan konsumen seperti warna, music, pengaturan suhu dan lain 

sebagainya. Dalam menjalankan bisnis Kedai Coffee sudah berupaya membuat 

konsep penataan ruang dan informasi untuk memudahkan pelanggan dalam 

membeli produk. Gambar serta papan informasi dan penataan meja menjadi 

tolak ukur kenyamanan pelangan dalam mengunjungi kedai tersebut. 

Pengalaman Bertindakatau pengalaman pada konsumen, menurut (Gersom 

& Sugiharto, 2013) berpendapat yaitu pengalaman yang berhubungan secara 

langsung dengan tubuh secara fisik, pola perilaku, serta gaya hidup jangka 

panjang dan pengalaman yang telah terjadi dari berbagai interaksi dengan orang 

lain. Dimana life style merupakan pola perilaku individu dalam hidup yang di 

ekpresikan lewat tindakan, pendapat, dan minat. Pengalaman Bertindak dapat 

memberikan kesan baik terhadap pola perilaku dan gaya hidup serta 

memperbanyak pola interaksi social melalui strategi yang digunakan.  

Berdasarkan pendapat di atas, maka perusahaan dituntut untuk selalu 

melakukan pengamatan pasar yang menjadi kebutuhan perusahaan sesuai 

dengan keinginan pasar. Pendapat ini sesuai dengan konsep pemasaran yang 

dikemukakan oleh (Kotler & Keller, Manajemen Pemasaran, 2009) konsep 

pemasaran menetapkan sebuah kunci dalam mencapai sebuah tujuan organisasi 

yang akan ditetapkan dan dipergunakan oleh perusahaan harus efektif 

dibandingkan dengan pesaing dalam proses penciptaan, pembaruan, dan 

mengkomunikasikan keinginan konsumen kepada sasaran yang telah ditentukan. 

Konsep ini memiliki sudut pandang yaitu sudut pandang dari luar ke dalam, 
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dimulai dari pasar yang didefinisikan secara baik, dengan fokus utama adalah 

kebutuhan konsumen yang menghasilkan laba/keuntungan serta memuaskan 

konsumen.  

Kedei Coffee Jepara dalam menjalankan bisnis Coffee Shop spesialis kopi 

Jepara, telah menerapkan strategi pemasaran produk, interior display (tampilan 

interior), dan pengalaman bertindak dalam mempengaruhi minat beli ulang 

konsumenya. Seperti halnya dalam menjalankan promosi Kedei Coffee Jepara 

menerapkan strategi Word Of Mouth yaitu strategi dari mulut ke mulut dengan 

perantara komunitas kopi kota Jepara. Di dalam menguataan citra perusahaan 

sering kali Kedei Coffee Jepara membuat event seperti sosialisasi kopi jepara 

kepada masyarakat dan pelajar, dan juga event kelas pameran di Kota Jepara. 

Hal ini bertujuan selain memperkenalkan produk asli Jepara Kedei Coffee Jepara 

juga memberikan informasi bahwa perusahaan menggunakan kopi asli Jepara 

yang rasanya nukmat dan tidak kalah dengan kopi nusantara lainya yang di 

jajakan di Jepara. 

Minat beli ulang merupakan salah satu bagian dari perilaku konsumen. 

Menurut (Faradisa, H, & Minarsih, 2016) minat beli ulang merupakan bagian 

perilaku konsumen dalam kecenderungan sikap mengkonsumsi, kecenderungan 

konsumen untuk bertindak sebelum melakukan keputusan pembelian bernar-

benar dilakukan. Minat beli ulang didasarkan atas pengalaman pembelian oleh 

konsumen di masa lalu. Minat beli ulang yang tinggi menggambarkan tingkat 

kepuasan konsumen ketika memutuskan memilih produk. Keputusan dalam 

mengadopsi produk mulai tumbuh setelah konsumen mencoba produk tersebut 
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kemudian timbul rasa suka atau tidak suka terhadap produk tersebut. Rasa suka 

terhadap produk dapat diambil bila konsumen mempunyai persepsi bahwa 

produk yang mereka pilih berkualitas baik dan dapat memenuhi atau bahkan 

melebihi keinginan dan harapan konsumen. Dengan kata lain produk tersebut 

mempunyai nilai yang tinggi di mata konsumen. Tingginya minat membeli ini 

akan membawa dampak yang positif terhadap keberhasilan produk di pasar. 

Dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan adanya gap 

variabel produk, tampilan interior dan pengalaman bertindak prngaruhnya 

terhadap minat beli ulang. Dalam penelitian (Kristianto & Anggono, 2015) 

produk secara simultan hasilnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat beli ulang konsumen. Sedangkan dalam penelitian (Faradisa, H, 

& Minarsih, 2016) yang hasil penelitianya yaitu produk memiliki pengaruh 

positif dan signufikan terhadap minat beli ulang konsumen. Tampilan Interior 

dalam penelitian (Rizki & Wardhana, 2016) tidak memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap minat beli ulangkonsumen. Dalam penelitian (Dewangga & 

Wijaksana, 2017) menyatakan Tampilan Interior memiliki pengaruh positif 

terhadap minat beli ulang konsumen. Pengalaman Bertindak menurut (Gersom 

& Sugiharto, 2013)  hasilnya secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli ulang konsumen. Sedangkan menurut (Alfian & Hariawan, 

2016) pengalaman bertindak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

minat beli ulang konsumen. 

Selain adanya gap yang mendukung penelitian ini, terdapat beberapa 

masalah di dalam objek Kedei Coffee. Produk yang ditawarkan dalam menarik 
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minat pembelian ulang masih hanya beberapa varian. Selain produk juga 

ditemukan beberapa masalah dalam konsep penataan interior yang sesuai, 

dikarenakan luas kedai dengan penataan interior yang banyak hal ini akan 

menimbulkan masalah dalam kenyaman dan menmpengaruhi minat konsumen 

membeli produk. 

Dengan melihat hasil penelitian terdahulu sebelumnya terdapat gap yang 

mengatakan bahwa produk, tampilan interior dan pengalaman bertindak tidak 

berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen. Dengan demikian penelitian 

ini layak untuk di teliti kembali dengan obyek yang berbeda yaitu Kedei Coffee 

Jepara, dikarenakan didalam proses menjalankan penjualan kopi perushaan ini 

sudah menerapkan strategi produk, tampilan interior, dan pengalaman bertindak 

dalam mempengaruhi minat beli ulang konsumen, namun hasil yang di targetkan 

dirasa belum maksimal. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti dengan 

judul “Produk, Tampilan Interior, Pengalaman Bertindak Pengaruhnya 

Terhadap Minat Beli Ulang Kopi Jepara (Studi Pada Konsumen Kedei 

Coffee Jepara)”. 

1.2. Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi masalah 

pada pengaruh produk, Tampilan Interior dan pengalaman bertindak  terhadap 

minat beli ulang kopi Jepara di Kedei Coffee Jepara. Penelitian ini termasuk 

dalam kategori penelitian dengan jenis kuantitatif, teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuesionar. Kuesioner 
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merupakan cara dimana peneliti mencari data dengan menyebarkan pertanyaan 

kepada konsumen/responden di Kedei Coffee Jepara. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu Minat Beli Ulang. Bagaimana 

mengetahui hubungan variabel minat beli ulang dengan variabel yang 

mempengaruhi dengan pernyataan sebagai berikut : 

1. Apakah Produk, Berpengaruh Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen 

Membeli Produk Pada Kedei Coffee Jepara ? 

2. Apakah Tampilan Interior, Berpengaruh Terhadap Minat Beli Ulang 

Konsumen Membeli Produk Pada Kedei Coffee Jepara ? 

3. Apakah Pengalaman Bertindak, Berpengaruh Terhadap Minat Beli Ulang 

Konsumen Membeli Produk Pada Kedei Coffee Jepara ? 

4. Apakah Produk, Tampilan Interior, Dan Pengalaman Bertindak Secara 

Bersama-Sama Berpengaruh Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen 

Membeli Produk Kedei Coffee Jepara?  

1.4.  Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah terkait yang diperoleh maka terdapat 

batasan masalah yang menitik beratkan pada Produk, Tampilan Interior, dan 

Pengalaman Bertindak terhadap minat beli ulang kopi Jepara  (Studi pada 

konsumen Kedei Coffee Jepara) meliputi: 
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1. Tingkatan Menentukan Ukuran Produk Terhadap Minat Beli Ulang Kopi 

Jepara  (Studi Pada Konsumen Kedei Coffee Jepara). 

2. Tingkatan Menentukan Ukuran Tampilan Interior Terhadap Minat Beli 

Ulang kopi Jepara  (Studi Pada Konsumen Kedei Coffee Jepara). 

3. Tingkatan Menentukan Ukuran Pengalaman Bertindak Terhadap Minat 

Beli Ulang Kopi Jepara  (Studi Pada Konsumen Kedei Coffee Jepara). 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan penelitian untuk mengetahui 

hubungan minat beli ulang dengan variabel independen yang mempengaruhinya, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui Produk, Berpengaruh Terhadap Minat Beli Ulang 

Konsumen Membeli Produk Pada Kedei Coffee Jepara ? 

2. Untuk Mengetahui Tampilan Interior, Berpengaruh Terhadap Minat Beli 

Ulang Konsumen Membeli Produk Pada Kedei Coffee Jepara ? 

3. Untuk Mengetahui Pengalaman Bertindak, Berpengaruh Terhadap Minat 

Beli Ulang konsumen Membeli Produk Pada Kedei Coffee Jepara ? 

4. Untuk Mengetahui Produk, Tampilan Interior, Dan Pengalaman Bertindak 

Secara Bersama-Sama Berpengaruh Terhadap Minat Beli Ulang 

Konsumen Membeli Produk Kedei Coffee Jepara?  

 

 



15 

 

 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Hasil dalam penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat 

kepada beberapa pihak antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai pengembangan dalam ilmu pengetahuan, dan memberikan ilmu 

dari karya peneliti baru yang diharapkan  dapat memberikan dampak  serta 

mendukung dalam pengembangan penelitan sejenis. 

b. Bagi peneliti menambah wawasan dengan diaplikasikanya ilmu tersebut 

yang diperoleh dari penelusuran secara langsung dilapangan. 

c. Sebagai acuan bagi peneliti lain terhadap pengembangan maupun dalam 

penelitian yang sejenis. 

d. Diharapkan dapat memberikan sumbangan baru terhadap ilmu 

pengetahuan khususnya keterkaitanya dengan kewirausahaan 

2. Manfaat praktis 

a. Menambah wawasan dari berbagai pemahaman pada pelaku bisnis Coffee 

Shop dalam pengetahuan untuk meningkatkan kualitas produk dengan 

perkembangan teknologi modern. 

b. Memberikan pemahaman tentang peran Produk, Tampilan Interior, dan 

Pengalaman Bertindak pengaruhnya terhadap minat beli ulang konsumen 

pada Kedei Coffee Jepara.  

c. Menambah wawasan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi saat 

ini yang selanjutnya djadikan acuan dalam pengembangan yang lebih luas 

dan akurat. 
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d. Memberikan pengembangan pada sistem informasi melalui teknologi 

media online yang terintegrasi sehingga dapat memperoleh informasi dan 

penanganan secara cepat dan releven serta tepat waktu agar dapat 

menambah pemahaman dalam minat beli ulang konsumen. 

  


