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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi informasi pada saat ini sudah berkembang 

cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh maraknya penggunaan teknologi untuk 

meringankan pekerjaan masyarakat. Mulai dari pekerjaan rumah, kantor, 

sampai kebutuhan pribadi juga sudah dapat diselesaikan dengan bantuan 

teknologi. Berdasarkan informasi dari laman kominfo.go.id, salah satu bukti 

dari perkembangan teknologi di Indonesia adalah menurut pernyataan dari 

Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan 

Informasi Septriana Tangkary, hingga saat ini pengguna internet di 

Indonesia sudah mencapai angka 82 juta. Indonesia pada hal ini menduduki 

peringkat ke-8 dunia. 

Internet sangat memudahkan masyarakat dalam menjalani 

kehidupannya. Semua yang dibutuhkan dan diinginkan terdapat di dalam  

internet. Melalui internet, masyarakat dapat dengan mudah menemukan 

semua yang mereka cari. Informasi tentang kebutuhan masyarakat ini sudah 

tersedia di internet dengan berbagai macam cara penyajian. Penyajian yang 

lazim digunakan adalah tulisan, foto dan video. 

Penggunaan internet saat ini sudah menjadi kebiasaan bagi banyak 

kalangan. Di Indonesia sendiri, lebih dari 60% pengguna teknologi internet 

berusia di bawah 25 tahun. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), 

pengguna teknologi internet paling muda ada pada rentang
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usia antara 5 sampai dengan 12 tahun. Hal ini cukup mengkhawatirkan 

karena pada rentang usia tersebut, anak-anak masih belum bisa mengemban 

tanggung jawab  untuk melindungi diri mereka dari dampak negatif yang 

dapat ditimbulkan oleh penggunaan internet. Apabila ditinjau dari tingkat 

pendidikan pengguna teknologi internet, golongan pelajar dan mahasiswa 

berada di peringkat teratas jika dibandingkan dengan profesi yang lain. 

Mahasiswa merupakan sebutan diberikan kepada seseorang yang 

sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik di 

universitas, institut, atau akademi. Dapat dikatakan, mahasiswa adalah 

seseorang yang terdaftar sebagai pelajar di perguruan tinggi. Mahasiswa 

menimba ilmu atau belajar di perguruan tinggi dengan tujuan untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan sehingga bisa mencapai pemahaman 

terhadap ilmu yang sudah didapatkan. Mereka dinilai memiliki tingkat 

intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan 

dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat 

merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang 

merupakan prinsip yang saling melengkapi. Setelah mencapai pemahaman 

terhadap ilmu tersebut, mereka dapat menerapkannya dalam pekerjaan yang 

nanti mereka pilih. 

Menurut Yusuf (2012), seorang mahasiswa dapat dikategorikan pada 

tahap perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat 

digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat 
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dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah 

pemantapan pendirian hidup (dalam Nurnaini, 2014). 

Perkembangan tersebut terjadi karena adanya perubahan tingkah 

laku dan cara berpikir. Di antara proses perkembangan tersebut mahasiswa 

juga mengalami proses penunjukan jati diri yang nantinya dapat mengubah 

pola pikir dan tingkah laku untuk memasuki tahap selanjutnya. Pada usia 

ini, seorang mahasiswa sudah mulai mampu untuk memegang tanggung 

jawab seperti orang dewasa. Hal ini dapat dilihat dari perilaku mahasiswa 

sehari-hari, baik di rumah, di kampus, maupun di masyarakat. Oleh karena 

itu, perlu adanya pendidikan tinggi yang dapat menambah pengalaman dan 

pengetahuan mahasiswa supaya dapat memiliki pola pikir dan tingkah laku 

yang baik serta bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan tinggi juga 

diperlukan sebagai pembekalan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. 

Kota Malang di Jawa Timur merupakan salah satu kota yang 

terkenal dengan pariwisatanya. Selain terkenal dengan pariwisatanya, 

Malang juga terkenal dengan pendidikan, khususnya perguruan tinggi baik 

negeri maupun swasta. Ada sekitar 62 perguruan tinggi baik negeri maupun 

swasta yang berada di kota Malang. Hal ini menjadi tanda bahwa 

pendidikan tinggi di kota Malang masih sangat diperlukan. Dengan adanya 

masyarakat yang memiliki tingkat intelegensi dan pengetahuan yang tinggi, 

kota Malang juga termasuk ke dalam salah satu kota pendidikan di 

Indonesia. 
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Tabel 1.1 Daftar Perguruan Tinggi di Malang 
PERGURUAN TINGGI ALAMAT TELP 

POLITEKNIK 

Politeknik Negeri Malang (POLINEMA)  

Politeknik Negeri Malang 

(POLINEMA) 

0341-404424, 

404425 

Politeknik Unisma Malang  Jl. MT Haryono 193 Malang 0341-574137 

Politeknik Kota Malang (POLTEKOM) 

Komplek Pendidikan 

Internasional 

Jl. Raya Tlogowaru 3 Malang 

0341-754088 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang  Jl. Besar Ijen No. 77c Malang 0341-566075 

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) RS Dr. 

Soepraoen Kesdam V  

Jl. S. Supriyadi 22 Malang 0341-351275 

AKADEMI SWASTA 

Akademi Kebidanan Widyagama Husada 

Malang  

Jl. Sudirmo 16 Malang 0341-406150 

Akademi Pariwisata dan Perhotelan 

Ganesha  

Jl. Panji Suroso No. 12 Malang 0341-473905 

Akademi Farmasi Putra Indonesia 

Malang 
Jl. Barito 5 Malang 0341-491132 

Akademi Keperawatan Panti Waluya 

Malang  

Jl. Yulius Usman 62 Malang 0341-369003 

Akademi Kebidanan Wira Husada 

Nusantara  

Jl. Kecubung 2, Tlogomas 

Malang 

0341-558873 

  

Akademi Kebidanan Wijaya Kusuma 

Malang  

Jl. Letjen S. Parman 26a Malang 0341-491431 

Akademi Analis Kesehatan Malang  

Jl. Terusan Sentani no. 97 

Sawojajar Malang 
0341-719166 

Akademi Kebidanan Brawijaya Husada Jl. S. Supriadi 35 Malang 0341-364955 

Akademi Analis Farmasi dan Makanan 

Putra Indonesia Malang 
Jl. Barito 5 Malang 0341-491132 

INSITITUT SWASTA 

Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang 

Jl. Bendungan Siguragura 2 

Malang 
0341-551431 

IKIP Budi Utomo Malang  Jl. Simpang Arjuna 14b Malang 
0341-323214, 

326019 

Institut Pertanian Malang  Jl. Soekarno-Hatta Malang 0341-495541 

Institut Sains dan Teknologi Palapa 

Malang 
Jl. Batu Permata 1 Malang 0341-582134 

SEKOLAH TINGGI 

Sekolah Tinggi Bahasa Asing Malang  

Jl. Terusan Danau Sentani 97 

Malang 
0341-711593 

Stikes Kendedes Malang  Jl. Panji Suroso No 6 Malang 0341-488762 

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Widya 

Sasana Malang  

Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 0341-552120 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 

Malang  

Jl. Baiduri Bulan 1 Malang 0341-553401 

Sekolah Tinggi Informatika dan 

Komputer Indonesia (STIKI) 

Jl. Tidar 100 Malang 0341-560823 

STIE Indocakti Malang  Jl. Besar Ijen 92 Malang 0341-354259 

STIE Indonesia Malang  

Jl. Megamendung No. 1-9 

Malang 
0341-568116 

STIE Jaya Negara Malang  Jl. Tumenggung Suryo No.17 0341-491154 

STIE Kertanegara Malang  Jl. Cengger Ayam 1/5 Malang 0341-495204 

STIE Koperasi Malang Jl. Wr Supratman 09 Malang 0341-369713 

https://www.polinema.ac.id/
http://poltekunisma.ac.id/
https://www.poltekom.ac.id/
http://www.poltekkes-malang.ac.id/
http://ww2.poltekkes-soepraoen.ac.id/
http://ww2.poltekkes-soepraoen.ac.id/
https://widyagamahusada.ac.id/
https://widyagamahusada.ac.id/
http://www.apartel-ganesha.ac.id/
http://www.apartel-ganesha.ac.id/
http://akperpwmlg.ac.id/
http://akperpwmlg.ac.id/
http://whn.ac.id/
http://whn.ac.id/
https://akbidwijayakusuma.ac.id/
https://akbidwijayakusuma.ac.id/
http://www.aak-malang.ac.id/
https://itn.ac.id/
http://budiutomomalang.ac.id/
http://ipm.ac.id/
http://www.stiba-malang.ac.id/
https://stikeskendedes.ac.id/
http://stfwidyasasana-akademik.ac.id/
http://stfwidyasasana-akademik.ac.id/
http://www.stia-malang.ac.id/university/index.php
http://www.stia-malang.ac.id/university/index.php
http://stiki.ac.id/
http://stiki.ac.id/
https://www.indocakti.ac.id/
http://www.stieimlg.ac.id/
http://stiekn.ac.id/
http://stiekma.ac.id/
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STIE Pemnas Indonesia Malang  Jl. MH Thamrin 1 Malang 0341-328223 

STIE Asia Malang  Jl. Borobudur 21 Malang 0341-478494 

STIE Malangkuçeçwara Malang  

Jl. Terusan Candi Kalasan, 

Malang 
0341-491813 

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri 

Malang 

Jl. Jaya Raharjo 240a Merjosari 

Malang 
0341-551850 

Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan Malang  Jl. Cengger ayam 1/5 Malang 0341-484340 

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Waskita Dharma Malang  

Jl. Hamis Rusdi III/161 Malang 
0341-323678, 

715811 

Sekolah Tinggi Pastoral (STP) IPI 

Malang  

Jl. Seruni 6, PO Box 106 

Malang 

0341-

491672,498554 

Sekolah Tinggi Pendidikan Agama 

Kristen (STIPAK) Duta Harapan 

Kampus 1 : Jl. Arif Rahman 

Hakim No. 16 Malang 65119 
0341-347034 

Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara 

Malang  

Jl. Teluk Pacitan 50 Malang 0341-475898 

Sekolah Tinggi Teknik Budi Utomo 

Malang  

Jl. Arjuna 19a Malang 0341-348244 

Sekolah Tinggi Teknik Malang  

Jl. Soekarno-Hatta No. 94 

Malang 
0341-412611 

Stikes Widyagama Malang  Jl. Sudimoro No.16 Malang 0341-406150 

STMIK Asia Malang  

Jl. Soekarno-Hatta, Rembuksaro 

No. 1a Malang 
0341-478877 

STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang  Jl. La Sucipto 249a Malang 0341-416953 

Sekolah Tinggi Teknik (STT) RRI 

Malang 

Gedung Graha Siar LPP RRI  

Jl. Candi Panggung 58 Malang 
0341-482373 

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’had 

(STAIMA) Aly-Hikam 

Jl. Cengger Ayam No. 25 

Malang 
0341-495375 

UNIVERSITAS NEGERI 

Universitas Brawijaya (UB)  Jl. Veteran 169 Malang 0341-551611 

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 

Malik Ibrahim Malang  

Jl. Gajayana 50 Malang 

  
0341-551354 

Universitas Negeri Malang (UM)  Jl. Semarang 5 Malang 0341-551312 

UPBJJ Universitas Terbuka Malang  Jl. Mayjen Sungkono 9 Malang 0341-751600 

UNIVERSITAS SWASTA 

Universitas Kristen Cipta Wacana 

Malang (UKCW) 
Jl. Semeru 42 Malang 0341-351456 

Universitas Ma Chung Malang  

Villa Puncak Tidar No. 01 

Malang 

0341-550175 

  

Universitas Merdeka Malang (UNMER)  Jl. Terusan Dieng 62-64 Malang 0341-568395 

Universitas Muhammadiyah Malang  Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 0341-464318-19 

Universitas Gajayana (UNIGA)  Jl. Mertojo Blok l Malang 0341-562411 

Universitas Islam Malang  Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 0341-551932 

Universitas Kanjuruhan Malang 

(UNIKAMA)  

Jl. Soedancho Supriadi No. 48 

Malang 
0341-801488 

Universitas Katolik Widya Karya Malang  Jl. Bondowoso 42 Malang 0341-553171 

Universitas Tribhuwana Tunggadewi 

Malang (UNITRI) 

Jl. Telaga Warna Blok C 

Tlogomas Malang 
0341-565500 

Universitas Widyagama Malang (UWG)  Jl. Borobudur 35 Malang 0341-942282 

Universitas Wisnuwardhana Malang  Jl. Danau Sentani 99 Malang 0341-713604 

Sumber : Pemerintah Kota Malang 

http://stiepemnas.ac.id/
https://asia.ac.id/
http://web.stie-mce.ac.id/
http://www.stipmalang.ac.id/
http://waskita-dharma.ac.id/
http://waskita-dharma.ac.id/
https://www.stp-ipi.ac.id/
https://www.stp-ipi.ac.id/
https://sttar.ac.id/
https://sttar.ac.id/
http://www.itbu.ac.id/
http://www.itbu.ac.id/
https://stt.ac.id/
https://widyagamahusada.ac.id/
https://www.stmikasia.ac.id/
http://stimata.ac.id/
http://www.staima-alhikam.ac.id/
http://www.staima-alhikam.ac.id/
https://ub.ac.id/
https://www.uin-malang.ac.id/
https://www.uin-malang.ac.id/
https://um.ac.id/
http://malang.ut.ac.id/
https://www.machung.ac.id/
https://unmer.ac.id/
http://www.umm.ac.id/
https://unigamalang.ac.id/
http://www.unisma.ac.id/
https://unikama.ac.id/en/
https://unikama.ac.id/en/
http://widyakarya.ac.id/en/information/
https://unitri.ac.id/
https://unitri.ac.id/
https://widyagama.ac.id/r2012/
https://www.wisnuwardhana.ac.id/
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Sebagai kota dengan jumlah universitas yang tinggi, Malang harus 

menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang masyarakat dalam 

melakukan studi. Infrastruktur seperti gedung-gedung kampus yang layak, 

jalan raya dengan kondisi yang baik, ruang terbuka hijau di tengah kota, co-

working place, dan lain-lain harus segera disediakan oleh pemerintah kota 

Malang. Selain itu, karena Indonesia sudah termasuk ke dalam Negara 

dengan gaya hidup modern, kebutuhan-kebutuhan modern juga dibutuhkan 

oleh para mahasiswa untuk membantu mereka menyelesaikan tugas, 

mengoptimalkan fungsi dari pendidikan tinggi yang sedang mereka tempuh 

dan dapat memenuhi gaya hidup. 

Salah satu gaya hidup yang sedang naik daun adalah “Ngopi”. Ngopi 

merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk menjelaskan 

kegiatan mengonsumsi minuman berbahan dasar kopi. Kegiatan ini sedang 

banyak diperbincangkan di kalangan anak muda, tidak terkecuali 

mahasiswa. Biasanya, mahasiswa yang melakukan kegiatan ini adalah 

mahasiswa laki-laki. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa 

mahasiswa perempuan juga melakukan kegiatan ini sebagai gaya hidupnya.  

Menurut Mansour Fakih (1996), laki-laki dan perempuan pada 

dasarnya memiliki perbedaan biologis dan psikologis. Konsep gender 

dipahami sebagai suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan 

yang terbentuk melalui interaksi sosial maupun kultural. Keduanya memiliki 

ciri dan sifat yang berbeda. Perubahan ciri dari sifat tersebut dapat terjadi 
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dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain (dalam 

Santoso, 2017: 2). 

Menurut Ariefyanto di dalam republika.id, budaya ngopi muncul di 

kalangan remaja yang sedang dikejar deadline tugas-tugas yang sering 

memaksa mereka untuk tidur larut malam atau begadang. Kopi mereka pilih 

untuk menjadi “teman” begadang di malam hari. Seperti yang sudah 

diketahui bahwa kopi memiliki kandungan kafein yang dapat membuat 

seseorang yang mengonsumsinya menjadi terjaga. Oleh sebab itu, tidak 

sedikit mahasiswa yang merasa ketagihan mengonsumsi kopi karena 

kebiasaan. 

Di kota dengan kondisi yang berkembang pesat, kedai, café, atau 

tempat nongkrong sudah banyak yang menjual produk dengan varian kopi. 

Ada beberapa tempat yang memiliki menu yang hanya berbahan dasar kopi. 

Namun ada juga tempat yang menjual varian kopi hanya sebagai pelengkap 

di dalam menunya. Tempat yang khusus menjual produk-produk berbahan 

dasar kopi disebut dengan kedai kopi atau coffee shop. 

Konsep yang dibangun di tiap coffee shop berbeda-beda dan 

memiliki keunikan serta ciri khas masing-masing. Hal ini dapat menjadi 

alasan konsumen memilih tempat yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Kebutuhan selain menikmati sajian kopi seperti fasilitas, tempat, suasana, 

dan momen juga muncul seiring dengan semakin berkembangnya gaya 

hidup mahasiswa di kota (Santoso: 2017). 
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Mahasiswa membutuhkan tempat yang nyaman untuk mengerjakan 

tugas-tugas kuliah yang mereka miliki. Tempat dengan fasilitas yang 

memadai menjadi faktor utama yang mereka perhatikan dalam memilih 

tempat untuk mengerjakan tugas. Fasilitas-fasilitas penunjang yang mereka 

dibutuhkan hanya untuk memuaskan kebutuhan akan gaya hidup. Contoh 

fasilitas yang mereka dibutuhkan adalah adanya koneksi internet WiFi. WiFi 

dapat menunjang pekerjaan mahasiswa supaya cepat selesai.  

Selain itu, tahap pencarian identitas yang dialami oleh remaja akhir 

dan konfrontasi tinggi pada kelompok, membuat remaja menjadi dekat 

dengan gaya hidup tertentu. Gaya hidup ini kemudian dapat menjadi dasar 

dari perilaku konsumen kaum muda. Karena itu, mahasiswa memiliki 

motivasi yang berbeda-beda saat mengunjungi tempat di mana mereka 

mengerjakan tugas dan bergaya hidup. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan tempat yang dapat 

mengakomodasi semua kebutuhan mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan 

bergaya hidup. Salah satu caranya adalah dengan pergi ke coffee shop. Di 

sana, mereka mendapatkan suasana yang nyaman dan tempat untuk 

melakukan keperluan-keperluan mereka. Fasilitas yang diberikan oleh 

banyak coffee shop juga menjadi alasan mahasiswa untuk datang. 

Contohnya adalah ketersediaan stop kontak dan koneksi internet berupa 

WiFi. 
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Hal ini dimanfaatkan oleh pengusaha di bidang coffee shop untuk 

memasarkan bisnisnya. Fenomena yang dapat dijadikan contoh adalah 

bergesernya fungsi coffee shop yang kini tidak hanya menyediakan kopi, 

tetapi juga menawarkan tempat bergaya hidup yang diminati oleh kaum 

muda. Gejala coffee shop sebagai gaya hidup yang muncul di perkotaan 

memiliki beberapa faktor penyebab baik psikologis maupun sosial. Selama 

gejala yang terjadi tidak mengarah ke gaya hidup hedonisme, gejala tersebut 

dapat dipandang sebagai gaya hidup yang positif dan normal dari para 

remaja terhadap keadaan dan tuntutannya (Adiningrum, 2016). 

Fenomena menjamurnya coffee shop di kota Malang membuat 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang alasan yang mereka pilih ketika 

mengunjungi tempat tersebut sehingga pada penelitian ini peneliti akan 

membahas tentang bagaimana preferensi mahasiswa terhadap coffee shop 

yang ada di kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, dapat 

dirumuskan permaslahan yang ada sebagai berikut : 

a. Bagaimana preferensi coffee shop favorit mahasiswa 

Universitas Brawijaya di Malang? 

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi coffee 

shop favorit mahasiswa Universitas Brawijaya di Malang? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diberikan, 

maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

a. Ingin mengetahui preferensi coffee shop favorit mahasiswa 

Universitas Brawijaya Malang. 

b. Ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

preferensi coffee shop favorit mahasiswa Universitas 

Brawijaya Malang. 

1.3.2 Manfaat Penulisan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

informasi, serta masukan bagi banyak pihak, di antaranya : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola 

pemikiran peneliti dan menjadi tolak ukur seberapa jauh 

penulis dapat menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dari 

kegiatan perkuliahan. 

2. Bagi Objek Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

meningkatkan pelayanan dan kualitas produk yang diberikan 

kepada konsumen. 
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3. Bagi Pembaca 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi baru khususnya dalam bidang kepariwisataan. 

4. Bagi DIII Pariwisata / Bina Wisata 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

perbendaharaan dan referensi bagi Program Studi supaya bisa 

digunakan sebagai pembelajaran terkait dengan ilmu 

kepariwisataan. 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Untuk mempermudah dan memperjelas hasil dari pembahasan di 

atas, penulis menyajikan sebuah kerangka pemikiran yang dapat digunakan 

untuk menentukan batasan sebagai landasan ketika penulis mencari bahan 

penelitian di lapangan. Landasan-landasan tersebut adalah : 

 

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas 

Brawiijaya Memenuhi Gaya Hidup dan Kebutuhan Kuliah 

Pemilihan Coffee Shop Favorit 

Lokasi Fasilitas Harga Gaya Hidup 

Coffee Shop Favorit Mahasiswa  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 

di Malang 
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1.4.1 Preferensi 

Preferensi berasal dari Bahasa Inggris preference yang berarti 

“a greater liking for one alternative over another or others” 

(kesukaan akan sebuah hal dibandingkan dengan hal yang lain). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata preferensi 

apabila diejakan menjadi /pre.fe.ren.si/ [n] (1) (Hak untuk) 

didahulukan dan diutamakan daripada yang lain; prioritas; (2) pilihan; 

kecenderungan; kesukaan. 

Menurut Phillip Kotler dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Pemasaran (2008), preferensi konsumen menunjukkan 

kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada. 

Preferensi merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. 

Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh 

seseorang terhadap suatu produk, barang, atau jasa yang dikonsumsi. 

1.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Preferensi 

Menurut Nugroho J. Setiadi, preferensi terhadap barang dan 

jasa dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu : 

a. Faktor Kebudayaan 

1. Kebudayaan. Kebudayaan merupakan faktor penentu 

yang paling dasar dari perilaku dan keinginan 

seseorang. Bila makhluk lainnya bertindak 

berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya 

dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh 
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mendapatkan seperangkat nilai , persepsi, preferensi 

dan perilaku melalui suatu proses sosialisasi yang 

melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial 

penting lainnya. Seorang anak yang dibesarkan di 

Amerika akan terbuka dengan nilai-nilai: prestasi dan 

keberhasilan, kegiatan efisiensi dan kepraktisan, 

kemajuan, kenyamanan di luar, kemanusiaan dan jiwa 

muda. 

2. Subbudaya, setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-

subbudaya yang lebih kecil yang memberikan 

identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk 

para anggotanya. Subbudaya dapat dibedakan menjadi 

empat jenis: kelompok nasionalisme, kelompok 

keagamaan, kelompok ras, dan area geografis. 

3. Kelas sosial, kelas-kelas sosial adalah kelompok yang 

relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu 

masyarakat yang tersusun secara hierarki dan yang 

keanggotaannya mempunyai nilai, minat dan perilaku 

serupa. 

b. Faktor Sosial 

1. Kelompok referensi, kelompok referensi seseorang 

terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai 
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pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap 

sikap atau perilaku seseorang. Beberapa diantaranya 

kelompok primer,yang dengan adanya interaksi yang 

cukup berkesinambungan, seperti: keluarga, teman, 

tetangga dan teman sejawat. Kelompok sekunder, 

yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi 

yang terjadi kurang berkisanambungan. Kelompok 

yang seseorang ingin menjadi anggotanya disebut 

kelompok aspirasi. Sebuah kelompok diasosiatif 

(memisahkan diri) adalah sebuah kelompok yang 

dinilai atau perilakunya tidak disukai oleh individu. 

2. Keluarga, kita dapat membedakan dua keluarga dalam 

kehidupan pembeli, yang pertama ialah Keluarga 

orientasi, yang merupakan orang tua seseorang. Dari 

orang tualah seseorang mendapatkan pandangan 

tentang agama, politik, ekonomi dan merasakan 

ambisi pribadi nilai atau harga diri dan cinta. 

Keluarga prokreasi, yaitu pasangan hidup anak-anak 

seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli 

yang konsumen yang paling penting dalam suatu 

masyarakat dan telah diteliti secara intensif. 

3. Peran dan Status, seseorang umumnya berpartisipasi 

dalam kelompok selama hidupnya keluarga, klub, 
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organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok 

dapat diidentifikasi dalam peran dan status. 

c. Faktor Pribadi 

1. Umur dan tahapan dalam siklus hidup, konsumsi 

seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup 

keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah 

mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup 

psikologis. Orang-orang dewasa biasanya mengalami 

perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka 

menjalani hidupnya. 

2. Pekerjaan, para pemasar berusaha mengidentifikasi 

kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat 

diatas rata-rata, terhadap produk dan jasa tertentu. 

3. Gaya hidup, gaya hidup seseorang adalah pola hidup 

didunia yang diekspresikan oleh kegiatannya, minat 

dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan 

“seseorang secara keseluruhan” yang berinteraksi 

dengan lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan 

sesuatu dibalik kelas sosial seseorang. 

4. Kepribadian dan konsep diri, yang dimaksud dengan 

kepribadian adalah karakteristik psikologis yang 
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berbeda dan setiap orang yang memandang responnya 

terhadap lingkungan yang relatif konsisten. 

d. Faktor Psikologis 

1. Motivasi, beberapa kebutuhan biogenik, kebutuhan ini 

timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti : 

rasa lapar, haus, resah tidak nyaman. Adapun 

kebutuhan lain bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan 

yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti 

kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri atau 

kebutuhan diterima. 

2. Persepsi, persepsi didefinisikan sebagai proses di 

mana seseorang  memilih, mengorganisasikan, 

mengartikan, masukan informasi untuk menciptakan 

suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. 

3. Proses belajar, proses belajar menjelaskan perubahan 

dalam perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. 

4. Kepercayaan dan sikap, kepercayaan adalah suatu 

gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang terhadap 

sesuatu. 
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1.4.3 Mahasiswa 

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses 

menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang manjalani 

pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari 

akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas (Hartaji, 

2012: 5). 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa didefinisikan sebagai 

peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 

Menurut Siswoyo (2007: 121) mahasiswa dapat didefinisikan 

sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan 

tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat 

dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat 

intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan 

kerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis  serta bertindak dengan 

cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri 

setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi. 

1.4.4 Lokasi 

Menurut Tarigan pada tahun 2006, teori lokasi adalah ilmu 

yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau 

ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang 

potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap 

berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. 
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Terkait dengan lokasi, maka salah satu faktor yang 

menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak 

adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat 

kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di 

sekitarnya (Tarigan, 2006: 78). Menurutnya, tingkat aksesibilitas 

dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan 

berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat 

keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut. 

Lokasi menurut Lupiyoadi dalam buku Manajemen Pemasaran 

Jasa (2006: 92), lokasi berhubungan dengan di mana usaha harus 

bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya. Dalam hal ini ada 

tiga jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi, yaitu : 

1. Konsumen mendatangi pemberi jasa (usaha) : apabila 

keadaannya seperti ini maka lokasi menjadi sangat 

penting. Usaha sebaiknya memilih tempat dekat dengan 

konsumen sehingga mudah dijangkau, dengan kata lain 

harus strategis. 

2. Pemberi jasa mendatangi konsumen : dalam hal ini lokasi 

tidak terlalu penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah 

penyampaian jasa harus tetap berkualitas. 

3. Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara 

langsung: berarti penyedia jasa dan konsumen berinteraksi 
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melalui sarana tertentu seperti telepon, komputer, atau 

surat. Dalam hal ini lokasi menjadi sangat tidak penting 

selama komunikasi antara kedua pihak terlaksana dengan 

baik. 

1.4.5 Fasilitas 

Menurut Tjiptono Fandy (2004; 19), fasilitas merupakan 

sumber daya fisik yang harus ada sebelum suatu jasa ditawarkan 

kepada konsumen. 

Menurut Nirwana (2004; 47), fasilitas merupakan bagian dari 

variabel pamasaran jasa yang memiliki peranan yang cukup penting, 

karena jasa yang disampaikan kepada pelanggan tidak jarang sangat 

memerlukan fasilitas pendukung dalam penyampaiannya. Fasilitas 

merupakan sesuatu yang penting dalam usaha jasa, oleh karena itu 

fasilitas yang ada yaitu kondisi fasilitas, desain interior, dan eksterior 

serta kebersihan juga harus dipertimbangkan terutama yang berkaitan 

erat dengan apa yang dirasakan konsumen secara langsung. 

Menurut Mudie dan Cottam dalam Tjiptono Fandy (2004; 46), 

unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan fasilitas 

jasa adalah : 

1. Pertimbangan / Perencanaan Spasial 

Aspek-aspek seperti simetri, proporsi, tekstur, 

warna, dan lain-lain dipertimbangkan, dikombinasikan, 
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dan dikembangkan untuk memancing respon intelektual 

maupun emosional dari pemakai orang atau yang 

melihatnya. 

2. Perencanaan Ruangan 

Unsur ini mencakup perencanaan interior dan 

arsitektur, seperti penempatan perabotan dan 

perlengkapannya dalam ruangan, desain aliran sirkulasi, 

dan lain-lain. 

3. Perlengkapan / Perabotan 

Perlengkapan memiliki berbagai fungsi, di 

antaranya sebagai sarana pelindung barang-barang 

berharga berukuran kecil, sebagai barang pajangan, 

sebagai tanda penyambutan bagi para pelanggan, dan 

sebagai sesuatu yang menunjukkan status pemilik atau 

penggunanya. 

4. Tata Cahaya 

Beberapa yang perlu diperhatikan dalam 

mendesain tata cahaya adalah warna, jenis, dan sifat 

aktivitas yang dilakukan di dalam ruangan, dan suasana 

yang diinginkan. 
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5. Warna 

Warna dapat menggerakkan perasaan dan emosi. 

Warna dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi 

dalam ruangan, menimbulkan kesan rileks, mengurangi 

kecelakaan. 

6. Pesan-pesan yang Disampaikan Melalui Grafis 

Aspek penting dan saling terkait dalam unsur ini 

adalah penampilan visual, penempatan, pemilihan bentuk 

fisik, pemilihan warna, dan pemilihan bentuk perwajahan 

lambang atau tanda untuk maksud tertentu. 

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

fasilitas adalah segala sesuatu yang disediakan oleh penyedia tempat 

coffee shop bagi konsumen dengan tujuan untuk memberikan 

kenyamanan pada saat berkunjung. 

1.4.6 Harga 

Pengertian harga menurut Kotler (2008) harga adalah jumlah 

uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh produk. 

Kesimpulan dari pengertian harga di atas, dapat disimpulkan 

bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan konsumen kepada 

penyedia coffee shop untuk mendapatkan barang atau jasa. 
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1.4.7 Gaya Hidup 

Menurut Setiadi (2010: 77), gaya hidup pada dasarnya 

merupakan suatu perilaku yang mencerminkan masalah apa yang 

sebenarnya ada di dalam alam pikir pelanggan yang cenderung 

berbaur dengan berbagai hal yang terkait dengan masalah emosi dan 

psikologis konsumen. 

Gaya hidup didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup 

dan menghabiskan waktu serta uang. Gaya hidup adalah fungsi 

motivasi konsumen dan pembelajaran sebelumnya, kelas sosial, 

demografi, dan variabel lain. Gaya hidup adalah konsepsi ringkasan 

yang mencerminkan nilai konsumen (James F. Engel, et al., 1994: 

383) 

Kesimpulannya, gaya hidup adalah suatu perilaku yang 

dilakukan oleh seseorang secara berpola untuk menyelesaikan 

permasalahan emosi dan psikologisnya. Dalam penelitian ini, gaya 

hidup yang diangkat adalah gaya hidup “ngopi” yang dilakukan oleh 

mahasiswa. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan langkah yang diambil 

untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu menggunakan cara ilmiah. 

Dalam penelitian Tugas Akhir ini, jenis metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian deskriptif. 
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Berdasarkan pernyataan Nuryanam dan Christina yang dikutip oleh 

Syaiful Bahri (2018: 16), metode penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau objek yang 

menjadi perhatian dalam kegiatan penelitian secara sistematis. Penelitian 

deskriptif dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variabel tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu 

dengan variabel yang lain, sehingga jarang ditemukan rumusan hipotesis. 

Jumlah variabel penelitian, bergantung pada karakteristik apa saja yang 

dideskripsikan. 

Untuk metode pendekatan yang digunakan, penulis menggunakan 

metode pendekatan kuantitatif. Menurut Indriantoro dan Supomo yang 

dikutip oleh Syaiful Bahri (2018: 10), penelitian kuantitatif disebut juga 

pendekatan traditional, positivism, experimental, dan empiricits. Penelitian 

kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori dan atau hipotesis melalui 

pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka (quantitative) dan 

melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan atau pemodelan 

matematis. 

1.5.1 Operasionalisasi Konsep 

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya batasan konsep. 

Batasan konsep adalah suatu istilah yang digunakan, baik dalam judul, 

rumusan masalah, maupun tujuan penelitian dengan maksud untuk 

memberikan batasan-batasan terhadap kejadian yang diteliti agar 

penelitian yang dilakukan lebih fokus serta tidak keluar dari fokus 
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penelitian yang sudah ditetapkan oleh penulis. Adapun judul yang 

digunakan oleh peneliti adalah “GAYA HIDUP MAHASISWA” 

dengan fokus “Studi Deskriptif tentang Preferensi Coffee Shop 

Favorit Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang”, maka batasan 

konsep pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mahasiswa 

Mahasiswa yang dimaksud di dalam penelitian ini 

adalah para mahasiswa aktif Universitas Brawijaya. 

Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang 

menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi, 

akademi, dan yang paling umum adalah universitas. 

Dengan cakupan mahasiswa di Universitas Brawijaya 

yang begitu luas dan banyak, dengan ini peneliti ingin 

membatasi penelitian ini pada Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik yang ada di Universitas Brawijaya 

Malang. 

2. Preferensi 

Preferensi atau preference memiliki makna 

memilih atau menentukan pilihan. Preferensi juga dapat 

diartikan sebagai sifat atau keinginan seseorang untuk 

memilih. Menurut Kotler (2008), preferensi konsumen 

menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan 
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produk jasa yang ada. Preferensi merupakan kesukaan 

(kecenderungan hati) kepada sesuatu. Preferensi juga 

diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh 

seseorang terhadap suatu produk, barang, atau jasa yang 

dikonsumsi. 

Yang dimaksud dengan preferensi di penelitian ini 

adalah alasan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Brawijaya Malang memilih coffee shop 

favoritnya untuk memenuhi kebutuhan akan gaya hidup 

dan kuliah. 

3. Lokasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

makna dari kata lokasi adalah letak atau tempat. 

Sedangkan menurut Lupiyoadi (2006: 92), berhubungan 

dengan di mana usaha harus bermarkas dan melakukan 

operasi atau kegiatannya. Lokasi berkaitan erat dengan 

jarak. Semakin jauh lokasi satu objek dengan lokasi objek 

yang lain, semakin jauh jarak yang harus ditempuh. 

Di dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan 

lokasi menjadi 6 berdasarkan jarak dari Kampus 

Universitas Brawijaya ke Coffee Shop pilihan mahasiswa, 

yaitu : 
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1. Sangat jauh ( ≥10 kilometer ) 

2. Cukup jauh ( ≥7 kilometer ) 

3. Jauh  ( ≥5 kilometer ) 

4. Dekat  ( ≤5 kilometer ) 

5. Cukup dekat ( ≤3 kilometer ) 

6. Sangat dekat ( ≤1 kilometer ) 

4. Fasilitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

makna dari kata fasilitas adalah sarana untuk melancarkan 

pelaksanaan fungsi; kemudahan. Fasilitas merupakan alat 

yang digunakan oleh seseorang untuk memudahkannya 

dalam melakukan sesuatu. Fasilitas dapat diukur dengan 

ketersediaan elemen-elemen penunjang di dalam suatu 

lokasi usaha. 

Fasilitas yang dimaksud di dalam penelitian ini 

adalah : 

- AC (Air Conditioner) 

- Stop kontak 

- Koneksi internet WiFi 

- Ketersediaan meja dan kursi 

- Smoking area 

- Spot photo 
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Berdasarkan ketersediaan fasilitas-fasilitas coffee 

shop di atas, penulis mengelompokkan fasilitas menjadi 6, 

yaitu : 

1. Sangat lengkap  (6 fasilitas terpenuhi) 

2. Cukup lengkap  (5 fasilitas terpenuhi) 

3. Lengkap   (4 fasilitas terpenuhi) 

4. Sedikit   (3 fasilitas terpenuhi) 

5. Cukup sedikit  (2 fasilitas terpenuhi) 

6. Sangat sedikit  (1 fasilitas terpenuhi) 

 

5. Harga 

Berdasarkan pernyataan Kotler (2008), harga 

adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk 

memperoleh produk. Apabila seseorang ingin memperoleh 

suatu produk, ia harus membayar harga yang sesuai 

terlebih dahulu. Harga sangat erat ikatannya dengan alat 

pembayaran. Cara menebus harga adalah dengan 

melakukan kegiatan berupa pembayaran, yaitu 

memberikan sejumlah uang kepada penyedia barang atau 

jasa sesuai harga yang telah disepakati oleh kedua pihak 

untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

28 

 

TUGAS AKHIR            GAYA HIDUP MAHASIWA              CHRISTIAN DWI 

Indikator harga di dalam penelitian ini adalah : 

- Keterjangkauan harga 

- Kesesuaian harga dengan manfaat 

- Kesesuaian harga dengan kualitas jasa & 

produk 

- Kekuatan daya saing harga 

Pada penelitian ini, penulis mengklasifikasikan 

harga menjadi 4 berdasarkan indikator harga yang dapat 

dipenuhi oleh coffee shop, yaitu : 

1. Tidak sesuai  (1 indikator terpenuhi) 

2. Cukup sesuai  (2 indikator terpenuhi) 

3. Sesuai   (3 indikator terpenuhi) 

4. Sangat sesuai  (4 indikator terpenuhi) 

6. Gaya Hidup 

Berdasarkan instrumen-instrumen yang sudah 

dijelaskan di atas, apabila sudah sesuai dengan konsumen 

yang datang ke penyedia jasa atau produk baik dari segi 

lokasi, harga, atau fasilitas, konsumen yang datang akan 

memiliki kepercayaan terhadap penyedia jasa atau produk 

tersebut. Ketika seseorang sudah melakukan kegiatan yang 

sama secara berulang-ulang dan memiliki pola tersendiri 

maka terjadilah gaya hidup. Gaya hidup yang dibahas di 
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dalam penelitian ini adalah gaya hidup “ngopi” yang 

dilakukan mahasiswa di coffee shop. 

7. Coffee Shop 

Menurut Charles J. Metelka yang dikutip oleh 

Sugiarto dan Sulartiningrum (dalam Sutawidjaya dan 

Susanto, 2012), coffee shop adalah suatu usaha di bidang 

makanan yang dikelola secara komersial yang 

menawarkan kepada para tamu makanan atau makanan 

kecil dengan pelayanan dalam suasana tidak formal tanpa 

diikuti suatu aturan service yang baku. 

Dahulu, belum ada tempat yang bernama coffee 

shop karena orang menikmati sajian kopi hanya di kedai 

atau warung kopi saja. Kedai atau warung ini biasanya 

berada di pinggir jalan raya dan ramai dikunjungi oleh pria 

dewasa. Di tempat ini biasanya orang datang untuk 

mendapatkan sajian kopi hitam pekat sambil mengobrol. 

Sekarang, kegiatan seperti di atas sudah mulai 

berubah, mulai tempat, tujuan dan esensinya. Tempat yang 

digunakan saat ini sudah nyaman dan membuat pelanggan 

betah berlama-lama. Tujuan seseorang mengunjungi kedai 

kopi sudah menjadi gaya hidup tersendiri. Esensi dari 

mengunjungi kedai kopi juga sudah berubah menjadi 
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ajang gengsi dan memuaskan keinginan pribadi untuk 

bersosialisasi 

Dari sinilah, penggemar kedai kopi mulai 

menggunakan istilah coffee shop. Para pengusaha di 

bidang ini berlomba-lomba dalam menyajikan dan 

menawarkan fasilitas untuk menarik pengunjung. Fasilitas 

inilah yang kemudian dimanfaatkan masyarakat modern 

khususnya mahasiswa sebagai alasan untuk berkunjung 

Yang dimaksud coffee shop dalam penelitian ini 

adalah kedai yang menawarkan menu makanan atau 

minuman berbahan dasar kopi disertai dengan fasilitas 

pendukung yang memadai. 

1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi 

Malang sebagai salah satu kota tujuan wisata dan pendidikan 

di Jawa Timur menjadi lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis. Hal 

ini disebabkan oleh adanya universitas-universitas dengan jumlah 

mahasiswa yang besar, salah satunya adalah Universitas Brawijaya. 

Jumlah mahasiswa yang besar akan memudahkan penulis untuk 

mengambil 100 responden sebagai sampel. 

Malang juga dipilih karena berkembang pesatnya sektor 

pariwisata di kota ini. Kota dengan pariwisata yang berkembang dapat 

mengikuti gaya hidup masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh 
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menjamurnya coffee shop di Malang. Dengan banyaknya coffee shop 

di kota ini, penulis akan dimudahkan dalam melakukan penelitian. 

Selain itu, letak kota Malang yang tidak jauh dari kota 

Surabaya juga menjadi alasan penulis memilih kota ini sebagai lokasi 

penelitian. Letaknya yang tidak jauh dari kota Surabaya dapat 

memudahkan penulis untuk mencari data. Akses yang ditempuh untuk 

menuju kota Malang juga sudah baik, sehingga dapat memudahkan 

peneliti untuk menuju ke lokasi penelitian. 

Dengan adanya faktor-faktor di atas, maka efisiensi biaya dan 

waktu yang dihabiskan dalam melakukan penelitian ini dapat terjadi. 

1.5.3 Teknik Penentuan Responden 

Menurut Sugiyono (2014), populasi adalah wilayah 

generalisasi  terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini populasinya adalah 

semua Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Brawiaya Malang yang diperkirakan mencapai 5.000 mahasiswa. 

Alasan penulis memilih Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Brawijaya sebagai responden adalah karena 

mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) sangat 

identik dengan bersosialisasi, berkomunikasi, dan saling bertukar 

pendapat. Namun, tuntutan tugas dengan deadline yang singkat 

menyebabkan mahasiswa sering begadang. Solusi agar mereka tetap 
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terjaga adalah “ngopi”. Tempat untuk melaksanakan kegiatan 

“ngopi” yang paling banyak diminati coffee shop. Karena kegiatan 

“ngopi” dilakukan secara terus menerus dan berulang, maka muncul 

gaya hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sering mengunjungi coffee shop. Hal ini 

sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini. 

Menurut Sugiyono (2014), sampel adalah sebagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam 

penelitian ini, sampel yang dipilih oleh penulis untuk mewakili 

populasi adalah 100 responden dari 5000 populasi Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang. 

Penulis mengambil jumlah tersebut untuk memudahkan penulis dalam 

mencari data yang akurat, meminimalisasi biaya, dan waktu yang 

dikeluarkan selama penelitian. 

Teknik sampling yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah Simple Random Sampling. Teknik ini dinyatakan simple 

atau sederhana karena pengambilan sampel pada populasi yang sudah 

ditentukan dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada (Sugiyono, 2014). Pengambilan teknik sampling ini dilakukan 

karena sifat dari populasi bersifat homogen dan berjumlah tidak 

banyak. 
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1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Wawancara 

Menurut Bahri (2018: 89), wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

pertanyaan kepada objek penelitian. Hasil wawancara 

tersebut dicatat dan akan menjadi data penelitian. Teknik 

wawancara dapat dilakukan bila sampel penelitiannya 

kecil. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara 

terstuktur menggunakan metode angket atau kuisioner 

dengan sistem pertanyaan terbuka. 

Pengertian metode angket menurut Arikunto 

(2006: 151), angket adalah pernyataan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi  dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia 

ketahui. Sedangkan menurut Sugiyono (2014), angket atau 

kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Kuesioner atau angket yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket langsung 
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yang tertutup karena responden hanya tinggal memberikan 

tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar. 

Kebaikan metode angket : 

a. Menghemat waktu, maksudnya dengan waktu 

yang singkat dapat memperoleh data. 

b. Menghemat biaya, karena tidak memerlukan 

banyak peralatan. 

c. Menghemat tenaga. 

Kelemahan metode angket : 

a. Ada kemungkinan dalam memberikan jawaban 

atas pertanyaan yang diampaikan adalah tidak 

jujur. 

b. Apabila pertanyaan kurang jelas dapat 

mengakibatkan jawaban bermacam-macam. 

Langkah-langkah pelaksanaan angket adalah 

sebagai berikut : 

a. Penulis membuat daftar pertanyaan. 

b. Setelah itu diberikan kepada reponden. 

c. Setelah selesai dijawab segera disusun untuk 

diolah sesuai dengan standar yang ditetapkan 
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sebelumnya, kemudian disajikan dalam laporan 

penelitian. 

2. Observasi 

Bahri (2018: 85) menyatakan bahwa, observasi 

adalah proses pengumpulan data dengan melakukan 

pencatatan atas perilaku seseorang, hewan, benda atau 

suatu peristiwa dengan pengamatan secara langsung dan 

tanpa melalui proses pertanyaan. Instrumen yang 

digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan 

dan lembar pengamatan. Observasi untuk penelitian ini 

akan dilaksanakan di kota Malang. 

3. Penggunaan Data Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006: 158), dokumentasi 

adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen, rapot, agenda dan sebagainya. Metode 

dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data 

berdasarkan sumber data yang ada di kota Malang dan 

Universitas Brawijaya. 
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1.5.5 Teknik Analisis Data 

1.5.5.1 Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

analisis data kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam suatu 

penelitian dapat didekati dari dua sudut pendekatan, yaitu 

analisis kuantitatif secara deskriptif dan inferensial. Masing-

masing pendekatan ini melibatkan pemakaian dua jenis 

statistik yang berbeda, yang pertama menggunakan statistik 

deskriptif dan yang kedua menggunakan statistik inferensial. 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsi atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau menggeneralisasi. Sedangkan statistik 

inferensial adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk 

menggeneralisasi populasi (Utama, 2018: 66). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

analisis data kuantitatif dengan pendekatan analisis 

kuantitatif secara deskriptif. Pengolahan data yang umun 

dilakukan adalah melalui tahap memeriksa (editing), proses 

pemberian identitas (coding) dan proses pembeberan 

(tabulation). 
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a. Editing 

Pada tahap ini, data yang sudah 

didapatkan oleh penulis di lapangan melalui 

kuisioner perlu diperiksa kembali apakah masih 

ada jawaban yang kurang tepat sasaran atau 

masih diragukan. Jadi, tujuan dari tahap editing 

adalah untuk memperbaiki kualitas data yang 

sudah didapatkan dan menghilangkan 

ketidakpastian pada data. 

b. Coding 

Tahap selanjutnya adalah tahap coding. 

Pada tahap ini, data-data yang ada diberi kode 

untuk memudahkan penulis dalam melakukan 

analisis data. Tahap ini sangat penting, karena 

proses pengolahan dan penyajian data 

menggunakan bantuan komputer. Kode yang 

diberikan dapat dalam bentuk huruf atau angka. 

c. Tabulasi 

Tabulasi merupakan proses pengolahan 

data yang dilakukan dengan memasukkan data ke 

dalam software SPSS 25 (Statistical Package for 

the Social Sciences). SPSS merupakan sebuah 
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program aplikasi yang memiliki kemampuan 

sistem manajemen analisis statistik cukup tinggi. 

Dengan SPSS, penulis dibantu untuk melakukan 

tahap analisis dan interpretasi data. 

 Analisis Data 

Pada tahap ini, data yang dimiliki 

akan diekstrak dari tabel-tabel menggunakan 

statistik kemudian dianalisis. Jenis analisis 

yang digunakan bisa deskriptif maupun 

inferensial (parametrik atau nonparametrik). 

 Interpretasi Data 

Setelah data dianalisis dengan 

statistik, hasilnya diinterpretasikan atau 

ditafsirkan agar kesimpulan yang muncul 

dapat dimengerti oleh pembaca. Interpretasi 

merupakan penjelasan secara rinci tentang 

arti sebenarnya dari tulisan yang dibuat, 

selain itu juga dapat memberikan arti yang 

lebih luas apabila hasil penelitian merupakan 

temuan baru. 
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1.5.5.2 Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau pernyataan 

sementara yang diungkapkan secara deklaratif dan menjadi 

jawaban dari sebuah permasalahan. Untuk dapat 

membuktikan kebenaran hipotesis, seorang peneliti bisa 

secara sengaja menciptakan suatu gejala yaitu melalui 

percobaan atau penelitian. 

Seperti telah dikemukakan oleh Bahri (2018: 40), 

fungsi-fungsi hipotesis adalah sebagai berikut : 

1. Menjelaskan masalah penelitian dan pemecahan 

sementara suatu masalah. 

2. Memberikan batasan serta memperkecil 

jangkauan penelitian. 

3. Menyatakan variabel-variabel yang perlu diuji 

secara empiris. 

4. Digunakan sebagai pedoman untuk memilih 

metode pengujian data dan pedoman untuk 

menggali informasi sehingga tersusun instrumen 

penelitian yang memadai 

5. Membantu dalam penentuan dan pengumpulan 

data sehingga yang terkumpul hanya informasi 

yang relevan dengan tujuan penelitian, dan dapat 
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memperkecil kesalahan dalam pengumpulan 

informasi dan data 

6. Memberikan kerangka dan dasar untuk membuat 

kesimpulan penelitian. 

Dalam membuat hipotesis, diperlukan format yang 

baik, diantaranya adalah tentang pernyataan hipotesis nol dan 

alternatif, serta hipotesis directional dan non directional. 

Hasil Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan format 

hipotesis penelitian nol dan satu, maka akan didapatkan 

hipotesis dari penelitian yang dilakukan yaitu : 

Hipotesis Nol dan Satu 

H0 = Tidak ada perbedaan alasan pemilihan coffee shop 

favorit Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Brawijaya Malang 

H1 = Ada perbedaan alasan pemilihan coffee shop favorit 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Brawijaya Malang 


