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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1  Latar Belakang  

Kopi telah menjadi salah satu minuman yang sering dikonsumsi oleh 

masyarakat dunia terutama masyarakat Indonesia. Dewasa ini kopi bukan lagi 

menjadi kebutuhan tetapi sudah menjadi sebuah trend atau gaya hidup bagi 

masyarakat di Indonesia. Sejak tahun 2014 trend meminum kopi mulai meningkat, 

terutama di kota-kota besar, salah satunya ibu kota Jakarta. Data yang diperoleh 

dari International Coffee Organization (ICO) menunjukkan Indonesia merupakan 

produsen sekaligus konsumen penting komoditas kopi, dan Indonesia sebagai 

produsen yang menempati urutan keempat. 

Gambar 1.1 5 Negara Produsen Terbesar  

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: validnewsid, 2017) 

 Selain itu pertumbuhan peminum kopi di Indonesia meningkat 8% lebih 

tinggi dari peminum kopi secara global yang hanya 6% (Sudarto, 2017, h.1).	  
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Meningkatnya jumlah penikmat kopi menjadikan peluang baru bagi industri 

makanan dan minuman yang menjadikan kopi sebagai salah satu menu andalan. 

Hal itu dapat dilihat dengan bermunculannya kedai kopi baru di kota-kota besar, 

khusunya di ibu kota Jakarta (Hadijah, 2017). Sedikitnya 10% kedai kopi tumbuh 

tiap tahun di kota – kota besar, di Jakarta dan sekitarnya saja kini diperkirakan ada 

1.500 kedai kopi (Setyaningsih, 2018).  Kedai kopi dibangun dengan motivasi yang 

berbeda-beda, para pemilik bisnis kedai kopi membangun kedai kopinya sebagai 

lahan bisnis, ada juga sebagai hobi meski tidak jarang sebagai passion yang 

membuat jatuh cinta (Yuliandri, 2017).  

Pada saat ini kedai kopi bukan hanya sebagai tempat bersantai dan 

berkumpul bersama sahabat, kehadiran kedai kopi juga menjadi titik temu bagi 

kolega kerja sekaligus rapat bisnis (Ikhsania, 2017). Apalagi, sekarang ini kopi 

mulai memasuki era Third Wave Coffee, di mana kopi dianggap sebagai minuman 

artisan layaknya wine dan orang-orang mulai peduli dengan kisah di baliknya 

(Maharani, 2018). Adanya hal tersebut juga menjadikan salah satu peluang 

tersendiri bagi para pelaku bisnis dan calon pelaku bisnis untuk membangun kedai 

kopi. Kedai kopi, dengan segala konsep gerai dan penyajiannya adalah bisnis tak 

lekang zaman, di antara pasang surutnya, kedai kopi selalu ada. Ia patah tumbuh 

hilang berganti, kini bahkan meledak-menjamur dan tumbuh subur dimana-mana 

(Maharani, 2018).  

Banyaknya jumlah kedai kopi di Jakarta membuat persaingan semakin ketat 

dan memiliki pelanggan loyal menjadi salah satu aset perusahaan paling penting 

(Supriadi, 2013). Saat ini pelaku bisnis harus mulai fokus pada penyampaian nilai 
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(value) dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Loyalitas berarti konsumen kembali 

dan kembali lagi untuk melakukan pembelian, walaupun produk yang dimiliki 

tersebut bukan produk terbaik dipasaran atau memiliki harga terendah.  

Menurut Ed Peelen dalam buku Customer Relationship Management First 

Edition (2005, h. 5) mendefinisikan customer relationship management sebagai 

berikut:  

‘The automation of horizontally integrated business processe 
involving front office customer contact points (marketing, sales,  
service, and support) via multiple, interconnect delivery channels’. 

 
Definisi tersebut menjelaskan bahwa customer relationship management 

merupakan proses bisnis yang diinteragasikan secara horizontal dengan melibatkan 

pelanggan (pemasaran, penjualan, layanan, dan dukungan) melalui berbagai saluran 

yang saling terhubung.  

Sedangkan menurut Kotler (2008, h. 15) customer relationship 

management (CRM) dalam konsep pemasaran rasional adalah keseluruhan proses 

membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan 

menghantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul.  

Pada dasarnya customer relationship management merupakan suatu cara 

untuk menganalisa perilaku pelanggan yang dimiliki perusahaan, di mana melalui 

hasil analisa tersebut, perusahaan dapat menentukan cara agar dapat melayani para 

pelanggan secara lebih personal, sehingga menimbulkan loyalitas pelanggan 

terhadap perusahaan. Sasaran utama CRM bukan terletak pada kepuasan 

pelanggan, tetapi lebih mengarah pada loyalitas pelanggan. Maksudnya adalah agar 

pelanggan tidak hanya puas saat memakai produk perusahaan, melainkan 
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meningkatkan loyalitas pelanggan pada perusahaan (Puspa, 2013). Maka dari itu 

strategi customer relationship managament (CRM) adalah strategi yang tepat untuk 

para pelaku bisnis kedai kopi terhadap loyalitas pelanggan.  

Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek kedai Nusa Kopi.  Karena 

kedai Nusa Kopi memiliki ciri khas dan konsep yang berbeda dengan kedai kopi 

lainnya, dengan mengedepankan konsep nusantara dan juga memperkenalkan biji 

kopi khas Indonesia. Kedai Nusa Kopi adalah kedai kopi yang didirikan pada tahun 

2015. Awal mula kedai Nusa Kopi dibentuk karena adanya rasa nasionalis yang 

tinggi dan juga kecintaan sang pemilik terhadap kopi terutama kopi Indonesia. 

Nama 'Nusa Kopi' sendiri berasal dari Nusantara. Berasal dari bahasa Jawa Kuno 

yang berarti Archipelago dan Kopi adalah kopi dalam bahasa Indonesia. Di 

Indonesia, memiliki metafora Satu Nusa, Satu Bangsa. Kedai Nusa Kopi dibangun 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan nilai budaya Indonesia. 

Memenuhi kebutuhan dari target yang dituju yaitu masyarakat yang produktif, 

mulai dari remaja hingga dewasa. Mereka yang tertarik pada kopi dan juga 

membutuhkan tempat untuk berkumpul, berbincang, dan beraktivitas lainnya. 

Kedai Nusa Kopi tidak juga disebut sebagai kedai kopi tetapi juga rumah kopi, 

karena suasana yang diberikan membuat customer merasa nyaman dan merasa 

seperti dirumah sendiri. Seperti namanya, kedai Nusa Kopi juga menyajikan kopi 

minuman khas Indonesia dan tentunya menghadirkan pilihan biji kopi dari seluruh 

Indonesia.  

Strategi customer relationship management yang telah diterapkan kedai 

Nusa Kopi adalah dengan memberikan penawaran eksklusif yaitu diskon 20% 
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untuk para pelajar atau mahasiswa yang merupakan salah satu target audience 

kedai Nusa Kopi dengan cara menunjukkan kartu pelajar. Kedai Nusa Kopi juga 

tidak lupa untuk meminta data diri para konsumen, untuk mengetahui siapa 

sesungguhnya pembeli dari kedai Nusa Kopi, serta mendapatkan hubungan yang 

lebih baik dan memahami kebutuhan konsumen yang nantinya akan digunakan 

untuk meningkatkan kualitas baik itu produk maupun layanan yang diberikan oleh 

kedai Nusa Kopi. Kedai Nusa Kopi juga mengadakan program yang bernama 

“Kartu Keluarga” yang dilaksanakan selama 3 bulan terhitung dari bulan Januari – 

Maret 2019 yang di dapat setelah mengisi data diri, kartu tersebut diberikan kepada 

pelanggan kedai Nusa Kopi untuk mendapatkan diskon 20% setiap melakukan 

pembelian dengan membawa Kartu Keluarga. Selain diskon 20%, kedai Nusa Kopi 

juga memberikan hadiah spesial berupa satu gelas yang berlogo kedai Nusa Kopi, 

apabila mereka telah melakukan pembelian ke sepuluh dengan menunjukkan struk 

pembelian dan Kartu Keluarga. Berikut gambar program Kartu Keluarga dan 

hadiah spesial berupa satu gelas berlogo kedai Nusa Kopi.  

Gambar 1.2 Kartu Keluarga  

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Olahan Peneliti) 
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Gambar 1.3 Gelas Berlogo kedai Nusa Kopi  

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Olahan Peneliti) 

 

Dengan adanya strategi customer relationship management tentu 

memberikan dampak yang positif bagi kedai Nusa Kopi yaitu dengan meningkatnya 

jumlah loyalitas pelanggan.  

Loyalitas dalam The Oxford English Dictionary adalah: “A strong feeling of 

support and allegiance, a person showing firm and costant support”. Dari definisi 

tersebut terdapat kata strong feeling, artinya kedalaman perasaan manusia terhadap 

suatu hal, apakah keluarga, teman, organisasi, atau merek. Perasaan inilah yang 

menjadi unsur utama dan ke eratan loyalitas pelanggan. Pelanggan adalah orang-

orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang 

maupun jasa, secara terus menerus. Pelanggan berbeda dengan konsumen, yaitu 

seorang dapat dikatakan sebagai pelanggan apabila orang tersebut mulai 

membiasakan diri untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu 

perusahaan. Kebiaasan tersebut dapat dibangun melalui pembelian berulang-ulang 

dalam jangka waktu tertentu, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan 
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pembelian ulang, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggan 

tetapi seorang pembeli atau konsumen (Musanto, 2004).  

Loyalitas pelanggan menurut Nurullaili dan Wijayanto (2013, h. 91), 

merupakan kesetiaan konsumen untuk selalu menggunakan produk atau jasa yang 

sama dari suatu perusahaan, karena produk atau jasa tersebut sesuai dengan 

harapan, sehingga mampu menciptakan kepuasan tertinggi dan membuat pelanggan 

enggan berpindah pada brand lain. Ketika pelanggan belum merasa puas dengan 

satu brand, maka mereka akan berpindah-pindah brand sampai menemukan yang 

dianggapnya paling memenuhi rasa puasnya.  

Peneliti akan membahas pengaruh customer relationship management 

terhadap loyalitas pelanggan kedai Nusa Kopi sebagai objek dalam penelitian ini. 

Peneliti ingin mengetahui adakah dan seberapa besar pengaruh customer 

relationship management kedai Nusa Kopi terhadap loyalitas pelanggan dengan 

maraknya jumlah pertumbuhan kedai kopi di Indonesia khususnya ibu kota Jakarta.  

 

1.2  Rumusan Masalah  

Bedasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

“Pengaruh customer relationship management terhadap loyalitas 

pelanggan kedai Nusa Kopi.” 
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1.1  Pertanyaan Penelitian  

1.   Adakah pengaruh customer relationship management terhadap loyalitas 

pelanggan kedai Nusa Kopi? 

2.   Seberapa besar pengaruh customer relationship management terhadap 

loyalitas pelanggan kedai Nusa Kopi? 

 

1.2  Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui adakah pengaruh customer relationship management terhadap 

loyalitas pelanggan kedai Nusa Kopi. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh customer relationship management 

terhadap loyalitas pelanggan kedai Nusa Kopi. 

  

1.3  Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Akademis / Teoritis 

  Secara akademis atau teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberi pengetahuan dan memperdalam kajian teori mengenai pengaruh 

customer relationship management terhadap loyalitas pelanggan dan juga 

memberikan referensi kepada penelitian di masa yang akan datang untuk 

menggunakan objek penelitian dalam industri makanan dan minuman 

terutama kedai kopi. Karena belum banyak yang menggunakan kedai kopi 

sebagai objek penelitian.  
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1.5.2   Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

pelaku bisnis atau perusahaan untuk menggunakan strategi customer 

relationship management dengan baik yang digunakan untuk loyalitas 

pelanggan.  
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