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ABSTRAK

Kebutuhan remaja saat ini yang semakin kompleks yang juga dapat 
mempengaruhi permintaan pasar, akhirnya menimbulkan munculnya beberapa 
tempat-tempat baru yang paling menonjol saat ini adalah sebuah kafe. Kafe kian 
menjamur di berbagai kalangan masyarakat khususnya bagi anak muda. Maraknya 
kafe tersebut juga dibarengi dengan tema dan tujuan tertentu. Sebagai misal, 
beragam konsep dengan iringan musik, terjangkaunya harga, hingga sajian menu 
dengan nuansa tradisional sampai modern seakan menjadi daya tarik tersendiri. 
Hal tersebut kian membuktikan animo remaja di Kota Surabaya terdapat banyak 
kafe-kafe dan tempat makan. Keberadaan kafe sendiri dapat membentuk suatu 
mindset remaja untuk berkunjung. Dengan kata lain kafe dapat menjadi tujuan 
baru untuk berwisata. Oleh karena itu, perkembangan bisnis juga dapat 
menyebabkan terbentuknya wisata baru. Berkembangnya suatu bisnis seperti kafe 
mempengaruhi pula faktor wisata kuliner di Surabaya.Salah satu kafe yang berada 
di Surabaya adalah Karmen’s Eve.  Karmen's Eve  terletak di jalan Jl. Karang 
Menjangan  yang juga berdekatan dengan kampus B Universitas Airlangga 
Surabaya. Karena lokasinya yang berada di dekat kampus kafe ini sering 
dikunjungi oleh mahasiswa dengan berbagai alasan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena 
pengumpulan data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan dari penelitian ini 
adalah berupa angka beserta penjelasan dan penggambaran dari angka-angka 
tersebut dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penentuan 
sampling yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan kuisioner untuk 
wawancara terhadap remaja yang pernah mengunjungi kafe Karmen’s Eve. 
Peneliti menentukan remaja yang berusia 15 – 22 tahun dan mengambil sampel 
sebanyak 95 responden dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar alasan remaja 
mengunjungi Karmen’s Eve karena lokasi yang strategis dan didukung oleh 
fasilitas yang memadai serta keberagaman menu yang tersedia. Kopi menjadi 
menu minuman unggulan yang kafe ini tawarkan karena memang kafe ini 
memiliki embel-embel coffee shop pada penyebutan dan logo kafe tersebut.

Melalui penelitian ini, penulis berharap kafe Karmen’s Eve dapat terus 
berkembang untuk dapat menjadi kafe yang jauh lebih baik dengan tetap 
memperhatikan segala kekurangan . Dalam proses pengembangan kafe Karmen’s 
Eve diharapakan dapat diikuti oleh seluruh pegawai secara menyeluruh dan 
konsisten agar tidak terjadi ketidakpuasan pengunjung. Sehingga dengan hal 
tersebut kafe Karmen’s Eve dapat semakin dikenal dan dikungjungi oleh lebih 
banyak remaja.
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