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INTISARI 
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Perkembangan industri jasa masih menunjukkan prospek yang cerah untuk 
berbisnis di masa yang akan datang. Salah satu industri jasa yang masih relevan 
untuk dikembangkan tersebut adalah jasa pelayanan cafe selain produk yang mereka 
jual. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui posisi cafe Jumbo Juice 
dibandingkan dengan pesaing terdekat (Wapo Airlangga dan Citra's Dhannawangsa). 
Dimana setelah mengetahui posisi cafe Jumbo Juice dan pesaingnya berdasar manfaat 
yang dirasakan, maka diharapkan dapat dijadikan sebagai patokan untuk menyusun 
program kebijaksanaan stategi pemasaran yang akan dilakukan' oleh cafe Jumbo 
Juice. 

Cafe jumbo Juice berlokasi di jalan Kertajaya 8A134 Surabaya, dimana untuk 
saat ini merupakan salah satu cafe yang digemari oleh konsumen, khususnya kaum 
muda karena karakteristiknya yang khas. Adapun variabel-variabel yang dirasakan 
berdasarkan survei pendahuluan dan juga atas saran pihak manajemen Jumbo Juice 
untuk diteliti adalah lokasi, harga, kelengkapan menu, mutu pelayanan, fasilitas fisik 
cafe dan suasana cafe. 

Penulis melakukan penelitian dengan cara penyebaran kuesioner unttLl( 
seluruh pengunjung cafe berdasarkan metode sampel purposive non-random 
sampling dimana ciri-ciri responden telah ditentukan sebelumya, yaitu responden 
yang telahlpernah merasakan manfaat setelah mengunjungi cafe Jumbo -. Juice dan 
pesaing Jumbo Juice. Untuk mengetahui posisi cafe Jumbo Juice berdasarkan 
manfaat yang dirasakan atas variabel, dipakai rumus Mean score = NIR untuk 
masing-masing atribut cafe Jumbo Juice dan juga pesaingnya. 

Dari hasil penelitian diketahui, bahwa cafe Jumbo Juice memiliki posisi yang 
baik pada variabel harga, kelengkapan menu dan mutu pelayanan. Wapo Airlangga 
memiliki posisi yang baik pada variabellokasi, fasilitas fisik cafe dan suasana cafe. 

Konsumen yang menginginkan harga yang lebih murah, lengkapnya menu 
dan mutu pelayanan yang lebih baik dapat berkunjung pada cafe Jumbo Juice dan 
konsumen yang menginginkan lokasi yang mudah dijangkau, fasilitas fisik yang 
memadai dan suasana cafe yang lebih baik dapat berkunjung pada Wapo Airlangga. 
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