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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Hidup di era globalisasi saat ini, kopi merupakan salah satu minuman favorit 

baik secara nasional maupun secara global, hal ini dikarenakan padatnya rutinitas 

seseorang dalam sehari-hari. Kopi di dunia sendiri ditemukan pada pergantian abad 

ke IX di Abyssinia, Ethiopia oleh seorang pengembala kambing di provinsi Kaffa 

dimana pengembala tersebut melihat kambing yang digembalakan tidak istirahat 

pada saat malam hari, hal itu membuat pengembala tersebut ingin mengetahui 

kejanggalan tersebut dengan menanyakan kepada seorang biarawan, setelah 

ditelusuri akhirnya penyebap dari tidak tidurnya kambing dari pengembala tersebut 

dikarenakan memakan buah-buahan dari satu tanaman yang berbentuk seperti ceri 

dan terlihat asing pada zaman itu, tanaman inilah yang pada akhirnya dikenal 

dengan sebutan kopi. Didorong oleh keingintahuan ilmiah, para biarawan 

memutuskan untuk membuat minuman dari buah tanaman tersebut, setelah 

meminumnya, para biarawan tersebut merasa memiliki energy yang penuh 

sehingga saat itu dataran tinggi Ethiopia dianggap sebagai tempat kelahiran kopi 

(Anggraini, 2018). 

Setelah saat itu, kopi akhirnya pertama kali ditanam di Yaman pada pertengahan 

abad XV dan Ethiopia mulai mengekspor biji kopi melintasi laut merah ke Arabia, 

.Sedangkan untuk Indonesia sendiri, kopi masuk ke Indonesia pada tahun 1696 

yang dibawa oleh pemerintah Belanda dari Malabar, sebuah kota di India menuju 

pulau jawa. Dan pada tahun 1707, gubernur Van Hoorn mulai mendistribusikan 
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bibit kopi ke Batavia, Cirebon, kawasan Priangan serta pesisir utara pulau Jawa. 

Yanaman ini akhirnya berhasil dibudidayakan di Jawa sejak 1714-1715 dan sekitar 

9 tahun kemudian produksi kopi di Indonesia dapat dikatakan sudah begitu 

melimpah dan mampu mendominasi pasar dunia (Tanamera Coffee, 2017) 

Berdasarkan penyebaran tersebut, pada umumnya kopi yang dijual oleh negara-

negara di dunia lebih kepada kombinasi dari biji yang dipanggang oleh dua varietas 

pohon kopi yaitu arabika dan robusta dimana seharusnya masih banyak varian biji 

kopi yang lainnya seperti liberica dan excelsa (Indonesia Investment, 2017). 

Menurut Iwan Setiawan, pemenang Indonesia Latte Art Championship tahun 2014 

dan tahun 2015, biji kopi arabika memiliki bentuk yang lebih panjang, disamping 

itu kandungan kafein yang ada juga lebih rendah yaitu ada di kisaran 0,8 sampai 

1,4 persen sehingga tidak terlalu pahit tetapi memiliki tingkat keasaman yang lebih 

tinggi.  

Kopi Arabika dapat tumbuh dengan baik jika ditanam di daerah dataran tinggi 

yaitu sekitar 1.000 meter sampai 2.000 meter diatas permukaan laut, tidak hanya 

itu, suhu di lokasi penanamanpun akan lebih baik jika berada di kisaran 14-24 

derajat celcius dan untuk perihal perawatan, tanaman kopi jenis ini membutuhkan 

perawatan yang lebih baik karena lebih rentan terkena penyakit karat daun terutama 

bila ditanam di daerah dataran rendah, selain itu jumlah panen dari kopi arabika ini 

tidak sebanyak kopi Robusta (Cahya, 2017) 

Untuk masalah aroma, kebanyakan kopi arabika memiliki aroma yang wangi 

seperti buah-buahan atau bunga-bungaan, tetapi beberapa disertai oleh aroma 

kacang-kacangan serta rasanya juga lebih halus dan penuh sehingga harganya jauh 
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lebih mahal dibandingkan dengan varian biji kopi yang lain. Jenis-jenis kopi 

Arabica yang paling populer di Indonesia adalah kopi Gayo, Toraja, Wamena, 

beberapa kopi Bali dan Flores (Cahya, 2017). 

Sedangkan untuk varietas biji kopi Robusta memiliki bentuk yang lebih bulat dan 

relatif lebih besar dibandingkan dengan kopi Arabika, kopi Robusta ini bisa 

ditanam dibawah 1.000 meter permukaan laut dengan suhu antara 24 hiangga 

dengan 30 derajat celcius, disamping itu tanaman ini lebih kuat dan lebih tahan 

kepada penyakit. Ciri khas yang paling terlihat dari biji kopi Robusta ini terletak 

pada tingkat kafein yang lebih tinggi yaitu ada di kisaran 1,7 sampai 4 persen 

sehingga membuat varietas kopi Robusta ini sangat pahit dan keasamanya rendah.  

Sedangkan untuk harga dari biji kopi Robusta ini tergolong lebih rendah karena 

varian yang dihasilkan cenderung nyaris tidak ada perbedaan, aroma yang 

dihasilkan dari dari biji kopi Robusta ini dalah aroma cokelat, kacang-kacangan, 

dan tanah. Robusta memiliki kapasitas panen yang lebih banyak dibandingkan 

dengan Arabika, Robusta dapat memanen sebanyak 3 kali dalam setahun, hal ini 

dikarenakan ditanam dalam suhu yang lebih rendah sehingga menjadi lebih mudah 

dipanen. Daerah yang terkenal dengan biji kopi Robusta ini antara lain Lampung, 

dan beberapa daerah penghasil kopi lainnya seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara 

(Cahya, 2017). 

Jika secara global produk yang lebih banyak dijual lebih kepada varian arabika 

dan robusta, untuk Indonesia sendiri, hasil produksi biji kopi yang lebih banyak 

diproduksi adalah biji kopi robusta yang kualitasnya lebih rendah jika dibandingkan 

kopi arabika sedangkan untuk biji kopi arabika yang memiliki kualitas yang lebih 
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tinggi diproduksi oleh negara-negara Amerika Selatan seperti Brazil, Kolombia, El 

Savador, dan Kostarika (Indonesia Investment, 2017), walaupun kebanyakan 

produksi Indonesia adalah biji kopi robusta, Indonesia memiliki kopi-kopi special 

antara lain kopi luwak, kopi toraja, kopi aceh, dan mandailing. Kopi luwak dapat 

dikatakan sebagai kopi termahal yang ada di dunia, kopi ini diekstraksi dari biji 

kopi yang telah melalui sistem pencernaan musang luwak asia, karena proses 

fermentasi khusus didalam perut hewan tersebut kopi ini dipercaya dapat 

memberikan rasa yang lebih kaya, proses produksinya yang memerlukan banyak 

tenaga kerja dan kelangkaanya di pasar international menyebapkan harga dari kopi 

luwak ini menjadi lebih mahal (Indonesia Investment, 2017). 

Untuk saat ini, luas wilayah dari perkebunan Indonesia mencapai total wilayah 

kira-kira 1,24 juta hektar dimana terbagi atas 933 hektar perkebunan robusta dan 

307 hektar perkebunan arabika. Lebih dari 90% dari total perkebunan yang ada 

dibudidayakan oleh petani skala kecil yang memiliki lahan perkebunan yang juga 

relatif kecil yaitu sekitar 1-2 hektar masing-masing (Indonesia Investment, 2017), 

walaupun dengan luas lahan tersebut, Indonesia merupakan satu dari lima negara 

produsen kopi terbesar di dunia musin tanaman tahun 2016 sampai tahun 2017 

dimana Indonesia menempati urutan keempat setelah Brazil, Vietnam, Kolombia, 

serta Etiopia diurutan terakhir, tidak hanya menjadi salah satu produsen kopi 

terbesar di dunia, Indonesia juga menjadi salah satu dari lima negara eksportir  kopi 

terbesar di dunia pada musim 2016-2017 (Indonesia Investment, 2017), hal ini 

membuat kopi sebagai penghasil devisa keempat dari sektor komoditas agricultur 

setelah minyak sawit, dan kakao 
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Gambar 1.1 Negara Produsen dan Eksportir kopi Terbesar di Dunia Musim 

2016-2017 

Sumber: International Coffee Organization 

Gambar 1.1  menunjukkan bahwa produksi kopi Indonesia dapat bersaing dalam 

pasar global, hal ini dapat dilihat dari jumlah ekspor yang dimiliki oleh Indonesia, 

walaupun jika diliat dari pertumbuhan angka ekspor dan produksi kopi dari tahun 

ke tahun angka tersebut mengalami kenaikan yang tidak pasti atau dengan kata lain 

tidak menentu setiap tahunnya (Indonesia Investment, 2017) 
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Gambar 1.2 Jumlah Ekspor dan Produksi Kopi Indonesia 

Sumber: Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia  

 

Disamping jumlah produksi kopi yang tidak menentu setiap tahunnya, 

konsumsi kopi domestic di Indonesia berbeda dari pertumbuhan angka produksi 

kopi Indonesia dari tahun ke tahun. Untuk konsumsi domestic kopi di Indonesia 

angka yang diperlihatkan selalu meningkat dari tahun ke tahun, walaupun demikian 

Indonesia bukanlah menjadi negara dengan konsumsi kopi terbanyak di dunia, 

negara dengan konsumsi kopi terbanyakdi dunia dipegang oleh Finlandia dengan 

angka 12 kg perkapita pertahun lalu disusul oleh Norwegia dengan angka 9,9 kg 
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perkapita pertahun, Islandia dengan angka 9 kg perkapita pertahun, Denmark 

dengan angka 8,7 kg perkapita pertahun, Belanda dengan angka 8,4 kg perkapita 

pertahun, Swedia dengan angka 8,4 kg perkapita pertahun, Swiss dengan angka 8,2 

kg perkapita pertahun, Belgia dengan angka 6,8 kg perkapita pertahun, 

Luxembourd dengan angka 6,5 kg perkapita pertahun dan Kanada dengan angka 

6,5 kg perkapita pertahunnya diurutan ke 10 (Setyanti, 2017) 

 

Gambar 1.3 Konsumsi Domestic Kopi di Indonesia 

Sumber : International Coffee Organization 

Disamping jumlah konsumsi domestic kopi Indonesia yang meningkat, jumlah 

produksi kopi di Indonesia yang tidak menentu dari tahun ketahun juga 

mempengaruhi perubahan harga kopi yang tidak stabil di Indonesia 
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Grafik 1.1 Grafik Harga Kopi di Indonesia 

Sumber : https://www.indonesia-

investments.com/id/bisnis/komoditas/kopi/item186? 

 

Jika diliat dari grafik diatas, pada musim panen 2014-2015 terjadi kekurangan 

global sebesar 6,4 juta bungkus biji kopi, hal ini menyebapkan kenaikan harga kopi 

yang tajam pada tahun 2014. Kekurangan global tersebut dikarenakan oleh 

kombinasi konsumsi kopi yang meningkat di negara-negara berkembang dan 

turunnya hasil produksi kopi sehubungan dengan faktor-faktor cuaca. Sedangkan 

pada musim 2015-2016, kekurangan jumlah kopi ini mungkin menurun menjadi 3,5 

juta bungkus. Dengan adanya kekurangan ini, harga kopipun melemah pada tahun 

2015 karena nilai tukar mata uang Brazil menurun tajam terhadap dollar Amerika 

Serikat (Indonesia Investment, 2017). 

Tidak hanya tingkat konsumsi domestic kopi yang selalu bertambah setiap 

tahunnya di Indonesia, berkembangnya teknologi dan social media serta inovasi 

yang dilakukan oleh berbagai sektor industry membuat tren baik mengkonsumsi 

dan memproduksi kopi menjadi bergeser kearah yang lebih modern. Kalau dulu 

kebiasaan masyarakat meminum kopi hanya dilakukan didalam rumah, pada jaman 
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serba modern sekarang meminum kopi banyak dilakukan di kedai kopi modern atau 

lebih dikenal dengan sebutan coffee shop, hal ini dapat dikutip dari Financial Times 

dimana pertumbuhan kedai kopi mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat 

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dimana menurut lembaga riset pasar, 

Euromonitor, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ada sekitar 1,083 gerai kedai kopi 

di Indonesia dan angka tersebut diprediksi akan tumbuh sebesar 7 persen pertahun 

hingga tahun 2020 (, Kumparan, 2018).  

Selain bertumbuhnya brand-brand kedai kopi yang ada di Indonesia, 

perkembangan persepsi masyarakat terhadap kopipun mengalami pergeseran, para 

ahli kopi menyebutkan bahwa pada era modern seskarang terdapat 3 generasi atau 

3 gelombang penikmat kopi. Gelombang penikmat kopi yang pertama adalah 

kelompok penikmat kopi kemasan dan tidak memperdulikan grade dari kopi yang 

dikonsumsinya, untuk gelombang atau generasi kedua, mereka adalah kelompok 

penikmat kopi yang hanya nongkrong di coffee shop dan menikmati specialty kopi 

yang ada di coffee shop tersebut, sedangkan untuk gelombang atau generasi ketiga 

adalah kelompok penikmat kopi yang lebih kritis dalam mengkonsumsi kopi, 

kelompok penikmat kopi ini mulai mencari tahu asal-usul biji kopi yang mereka 

minum, tidak hanya itu proses pengolahan biji kopi pada saat setelah panen juga 

diperhatikan oleh kelompok penikmat kopi generasi ketiga ini serta bagaimana kopi 

tersebut disajikan kepada customer (Yuliandri, 2015) 

Pada generasi ketiga ini proses produksi kopi menjadi lebih transparan, oleh 

sebap itu konsumen sudah dapat mengetahui baik dari asal-usul suatu biji kopi 

sampai bagaimana biji kopi tersebut disajikan kepada customer.Pada era third wave 

ini istilah “ single origin “ sudah mulai muncul, pada era ini juga sudah mulai 
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banyak bermunculan roaster dan kedai kopi independen yang mengoperasikan 

bisnisnya secara kecil-kecilan, pada era ini juga coffee shop baik skala besar 

maupun skala kecil sudah mulai meyangrai kopi mereka sendiri dan sudah mulai 

melakukan eksperimen terhadap beragambiji kopi yang ada. Dan pada era ini juga 

perburuan terhadap berbagai ragam biji kopi sudah mulai dilakukan, masyarakat 

mulai mengeksplorasi after taste yang ada dari setiap biji kopi, kosakata barupun 

mulai bermunculan pada era third wave ini seperti Bodi, acidity, bitternes, 

sweetness, aroma, dan manual brew (Yuliandri, 2015) 

Berdasarkan 3 generasi penikmat kopi diatas, pergeseran budaya “ ngopi “ pun 

menjadi sangat terlihat di kalangan masyarakat, kalau dulu aktivitas “ngopi” lebih 

dikenal dengan aktivitas yang hanya dilakukan oleh orang dewasa, untuk jaman 

sekarang aktivitas tersebut juga banyak dilakukan oleh generasi muda atau lebih 

akrab disebut dengan generasi milenial, sering kali kopi dianggap sebagai simbol 

kerukunan (Hadijah, 2017). Selain dikatakan sebagai symbol kerukunan, aktivitas 

ngopi pun berkembang sebagai bentuk sarana aktualisasi social yang ada di 

masyarakat (Beritasatu, 2012). 

Pergeseran perilaku kalangan masyarakat terhadap cara mengkonsumsi kopi 

tersebut akhirnya membuat banyak bermunculan café-café di Indonesia, brand-

brand international pun ikut serta menunjang pergeseran budaya konsumsi kopi di 

Indonesia seperti brand Starbuck, dilansir dari laporan Interbrand tahun 2018, 

starbuck masuk dalam kategori 100 best global brand pada urutan ke 57, dengan 

kata lain brand starbucks dapat dikatakan sebagai market leader untuk brand kopi 

(Interbrand, 2018) 
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Gambar 1.4 Logo Starbucks 

Sumber : https://news.artnet.com/market/chelsea-starbucks-or-is-it-art-

367943  

Dilansir dari website resmi starbucks.co.id, starbucks sendiri telah memiliki 326 

gerai yang berlokasi di 22 kota di Indonesia (Laucereno, 2018). Desain tempat yang 

modern dan ambience yang ditawarkan kepada masyarakat menjadi salah satu nilai 

lebih yang dimiliki oleh starbucks dan tentunya tidak terlepas dari kualitas dan cita 

rasa kopi dari produk-produk starbucks yang ditawarkan kepada para 

konsumennya. 

Tidak hanya brand international seperti starbucks saja yang menawarkan 

konsep modern dengan didukung oleh produk-produk yang variatif, brand-brand 

kopi local di Indonesiapun pada akhirnya memulai bisnisnya dengan konsep yang 
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hampir tidak jauh berbeda dengan konsep yang dimiliki oleh starbucks yaitu 

diantaranya adalah bengawan solo coffee dan maxx coffee. 

Bengawan solo kopi sendiri merupakan retail store kopi pertama yang berdiri 

sejak tahun 2003 dan telah memiliki 30 gerai yang tersebar di kota-kota yang ada 

di Indonesia khususnya Jabodetabek, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Medan. 

Konsep yang ditawarkan oleh brand Bengawan Solo ini tidak jauh berbeda dengan 

konsep yang ditawarkan oleh brand International seperti starbucks, desain tempat 

yang modern dan produk-produk yang dimiliki hampir terbilang serupa dengan 

brand starbucks. 

 

Gambar 1.5 Bengawan Solo Coffee 

Selain Bengawn Solo Coffee, brand lokal lainnya yang hampir memiliki konsep 

yang sama dengan starbucks adalah Maxx coffee. Maxx Coffee sendiri merupakan 

coffee shop yang berdiri pada tahun 2015 dan sudah memiliki 70 gerai yang tersebar 

di Indonesia, jika dilihat dari produk-produk yang dimiliki oleh Maxx Coffee dan 

konsep dari segi desain yang modern tidak jauh berbeda dengan starbucks 
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Gambar 1.6 Maxx Coffee 

Setelah berlangsung sekian lama dan belum terlihanya inovasi atau perbedaan 

diantara kedai-kedai kopi yang memiliki konsep hampir sama dengan starbucks, 

pada akhirnya seiring dengan perkembangan gaya hidup ngopi di Indonesia 

munculah berbagai brand-brand coffee shop dengan konsep minimalis tetapi tetap 

terlihat modern dan tentunya produk-produk yang dijual memiliki harga yang lebih 

affordable jika dibandingkan dengan brand-brand besar seperti Starbucks, 

Bengawan Solo Coffee, dan Maxx Coffee. Seiring berjalanya waktu pada tahun 

2015 mulai muncul konsep kedai kopi baru yang mengusung gaya konsep 

minimalis tetapi tidak meninggalkan unsur modern didalamnya yaitu salah satunya 

adalah brand toko kopi tuku, dimana brand toko kopi tuku ini dikenal dengan 

produk kopi susu tetangganya yang dapat memanjakan lidah para konsumennya 

(Aziza, 2017). 
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Pada awal berdirinya Toko Kopi Tuku pada tahun 2015 yang berletak di daaerah 

Cipete, sang pemilik pun pada akhirnya memtuskan untuk membuka gerai baru di 

kawasan Gallery Ruci Art yang pada akhirnya tidak sampai jangka waktu seahun harus 

ditutup dan dipindahkan karena tidak ssuai dengan konsep yang diinginkan (Aziza, 

2017). Selain itu Toko Kopi Tuku yang pernah dikunjungi oleh Presiden Republik 

Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo mengalami kenaikan penjualan dari penjualan 

sebelumnya, walaupun demikian, sang pemilik tidak ingin membuka waralaba untuk 

kedai kopi yang dimilikinya ( Aziza, 2017). 

Pada tahun 2015 ini sampai dengan tahun 2017 juga sudah mulai bermunculan 

brand-brand coffee shop sebagai competitor dari brand Toko Kopi Tuku seperti 

brand kopi janji jiwa, Kedai Kopi Kulo, dan kopi Kenangan dengan tingkat 

waralaba yang lebih banyak dibandingkan Toko Kopi Tuku. Berkembangnya 

brand-brand kopi lokal yang ada membuat kompetisi menjadi sangat nyata karena 

harus berkompetisi dengan brand-brand yang sudah memiliki franchise dengan 

jumlah banyak, restoran cepat saji, dan yang lainnya.(Kim & Lee, 2017) 
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Gambar 1.7 Toko Kopi Tuku 

Sumber : https://travelingyuk.com/kopi-tuku-cipete/46685/  

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 16 penikmat kopi tuku dimana terdiri 

atas pria dan wanita yang berumur 17 sampai dengan 35 tahun mengatakan bahwa 

intensitas mengkonsumsi kopi dalam sehari sebanyak 1 sampai 2 kali dalam sehari 

dan konsumsi kopi tersebut sebanyak 4 orang mengatakan mengkonsumsi kopi di 

dalam rumah sedangkan 12 orang lainnya mengkonsumsi kopi melalui kedai kopi 

atau lebih akrab dipanggil coffee shop.  

Sedangkan untuk budget atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh para penikmat 

kopi tersebut berada di kisaran Rp 50.000,- sampai dengan Rp 100.000,- untuk 

mengkonsumsi kopi dalam sehari, angka tersebut sangat affordable jika 

dibandingkan dengan harga kopi secara rata-rata yang ada di dalam toko kopi tuku 
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Sesuai dengan pergeseran gaya hidup mengkonsumsi kopi pada coffee shop, para 

penikmat kopi inipun setelah diwawancara menghabiskan waktu paling banyak 

selama 1 sampai 2 jam sebesar 56,3 %, tidak hanya menghabiskan waktu selama 1 

sampai 2 jam, menurut hasil wawancara masih ada beberapa pelanggan kopi yang 

menghabiskan waktunya di coffee shop selama lebih dari 2 jam dengan persentase 

sebesar 18,8 %, hal ini menunjukkan bahwa coffee shop dapat menjadi suatu 

symbol untuk aktualisasi diri dan sosialisasi diri kepada para penikmat kopi. 

 Dan menurut hasil wawancara terhadap 16 penikmat kopi toko kopi tuku 

tersebut, sebesar 68,8 % pelanggan lebih mengetahui Starbucks sebagai brand 

coffee shop yang ada di benak mereka disamping menjamurnya brand-brand coffee 

shop yang ada di Indonesia. Selain hasil wawancara dari 16 pelanggan toko kopi 

tuku, toko kopi tuku sendiri memiliki pengikut dengan jumlah yang banyak dilihat 

melalui social media dengan hampir 40 ribu pengikut Instagram dan engagement 

yang cukup dibilang tinggi, selain itu toko kopi tuku pun telah dikunjungi oleh 

Presiden Republik Indonesia. 

Tidak hanya toko kopi tuku yang dikenal dengan kopi susu unggulanya, 

terdapat beberapa kedai kopi yang memiliki konsep produk kopi susu sebagai daya 

tariknya, kopi Sana dan kopi Sagaleh merupakan salah satu kedai yang memiliki 

produk kopi susu sebagai daya tarik kedai kopi tersebut, tidak hanya produk, desain 

yang modern juga menjadi salah satu keunggulan dari pesaing toko kopi tuku 

tersebut    

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pengusaha yang membuat brand-

brand local coffee shop di Indonesia khususnya brand Toko Kopi Tuku, bagaimana 
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meningkatkan loyalitas kepada brand-brand local coffee shop di Indonesia bisa 

dikatakan menjadi fokus utama yang harus dijalankan oleh para pengusaha kopi di 

Indonesia disamping banyaknya brand-brand coffee shop yang ada di Indonesia, 

hal ini dapat terjadi karena untuk memulai usaha terutama dalam bidang coffee shop 

ini dapat dikatakan sangat mudah tetapi barang subsitusi atau barang pengganti dari 

produk kopi ini sangat mudah ditemukan karena banyaknya kedai-kedai kopi yang 

bertumbuh di Indonesia dan diprediksi akan terus meningkat dari tahun ketahun 

Disamping itu, pemerintah juga sedang menggalakan gerakan mencintai brand-

brand local yang ada di Indonesia yaitu ssalah satunya adalah brand coffee shop, 

hal ini dapat dilihat dari salah satu institusi pemerintah yaitu Badan Ekonomi 

Kreatif atau lebih sering disebut dengan BEKRAF telah mengadakan roadshow 

yang diselanggarakan pada 13 – 24 april 2018 di beberapa kota di Amerika Selatan  

dan kanada (wartakota, 2018). Roadshow ini diikuti oleh beberapa brand local yang 

ada di Indonesia antara lain Gravfarm, Upnormal, First Crack, anomali dan yang 

lainnya. Tujuan dari roadshow yang diadakan ini selain mendorong masyarakat 

untuk lebih mencintai brand-brand local coffee shop yang ada di Indonesia adalah 

untuk mendorong brand-brand local coffee shop yang ada di Indonesia agar dapat 

dikenal oleh dunia, sehingga target kedepannya adalah terciptanya pembukaan café 

dengan brand Indonesia (wartakota, 2018). 

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

 

Data dari Euromonitor menunjukkan terdapat 1.083 gerai kedai kopi di 

Indonesia dan diprediksi akan tumbuh sebesar 7 persen pertahun hingga tahun 2020 

(, Kumparan, 2018), disamping itu riset yang dilakukan oleh PT Neurosensum 
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Technology International (Neurosensum), sebuah perusahaan riset atau survei pasar 

berbasis teknologi Neuroscience dan Artificial Intelligence dengan 1.000 orang 

responden menunjukkan generasi milenial tidak lagi loyal kepada brand tertentu, 

riset ini juga menunjukkan bahwa konsumen tidak lagi merasa puas dengan sekedar 

produk saja. Konsumen sudah menjadi lebih cerdas dengan tidak hanya sekedar 

menggunakan suatu produk dan jasa tetapi lebih mencari pengalaman pada saat 

menggunakan suatu produk atau jasa (Setyaningsih, 2018) 

Riset tersebut juga menunjukkan bahwa konsumen bersedia untuk membeli 

brand baru ketika ada penawaran unik atau pengalaman berbeda yang saat ini tidak 

bisa atau belum bisa diberikan oleh brand-brand terkemuka. Dengan hasil riset 

tersebut brand perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong 

konsumen untuk loyal terhadap suatu brand  

Dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Kim & Lee, 2016) 

berjudul promoting customers’ involvement with service brands: evidence from 

coffee shop customers, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi brand loyalty 

seseorang yaitu Customer Brand Identification, Self Congruity, Service Value, 

Brand Involvement, Brand-Decision Involvement, dan Brand Satisfaction 

Customer Brand Identification didefinisikan sebagai koneksi secara psikologi 

customer terhadap mempersepsikan, merasakan, dan menilai rasa memilikinya 

terhadap brand tersebut (Olsen, 2007). Customer merepresentasikan identitas 

mereka dan berkomunikasi terhadap customer lainnya dengan cara 

menghubungkan diri mereka sendiri dengan brand tersebut (Cha et al., 2015 ), 

customer-brand identification dapat mempengaruhi penilaian customer terhadap 

suatu brand (So et al., 2013). 
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Disamping itu customer juga dapat mengambil kesimpulan atas dirinya atau 

mengidentifikasikan dirinya sendiri melalui pengalaman mereka pada saat 

mengkonsumsi sesuatu (Kim & Lee, 2016). Bagaimana customer melihat diri 

mereka sendiri dapat dihubungkan dengan services yang mereka terima, seperti 

coffee shop yang dikunjungi (Kim & Jang, 2014) 

Perceived value mengacu pada penilaian customer secara keseluruhan terhadap 

suatu produk atau brand yang didasari oleh benefit yang didapat dan biaya yang 

dikeluarkan (Zeithaml, 1988). Service value didefinisikan sebagai berbagai 

komponen service yang dapat menajamkan persepsi customer terhadap suatu brand, 

atau dengan kata lain pertukaran antara apa yang customer dapatkan dan apa yang 

customer berikan terhadap suatu brand. 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Kim and Jang, 2014), menyarankan 

coffee shop untuk cenderung memenuhi nilai individu (materialism), nilai social, 

dan nilai secara functional melalui apa yang mereka konsumsi. Mereka 

mengidentifikasi tendensi seseorang mengkonsumsi suatu brand secara simbolik 

berhubungan dengan nilai social dan nilai individu yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi loyalitas customer pada brand coffee shop. 

Selain itu involvement menjelaskan tingkat ketetarikan customer terhadap 

seberapa pentingnya suatu objek tersebut terhadap customer (Zaichkowsky, 

1984),Customer Involvement didefinisikan sebagai ketertarikan terhadap apa yang 

customer temukan didalam sebuah produk, sedangkan brand decision involvement 

mengacu pada minat atau ketertarikan customer yang dilihat pada saat proses 

pemilihan suatu brand. Dari dua tipe involvement yang sudah dijelaskan, menurut 

(Kim and Lee, 2016) brand involvement diekspektasikan dapat mempengaruhi 
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brand-decision involvement, sebagai tingkat customer engagement terhadap suatu 

brand yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan pembelian dari customer. 

Sedangkan brand satisfaction adalah kepuasan customer secara keseluruhan 

terhadap suatu brand, yang didasari oleh semua perjumpaan dengan penyedia jasa 

pelayanan (Olsen, 2017). Customer yang merasa puas lebih cenderung tidak terlalu 

sensitive terhadap harga, lebih sulit untuk dipengaruhi promosi yang dilakukan oleh 

competitor dan lebih loyal terhadap suatu perusahaan jika dibandingkan dengan 

customer yang tidah puas (Dimitriades, 2006). 

Sehingga melalui pembahasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah Customer-brand identification berpengaruh positif terhadap 

brand involvement? 

2. Apakah Service value berpengaruh positif terhadap customer brand 

involvement dan? 

3. Apakah customer brand involvement berpengaruh positif terhadap 

brand satisfaction? 

4. Apakah customer brand involvement berpengaruh positif terhadap 

brand loyalty? 

5. Apakah customer brand satisfaction berpengaruh positif terhadap brand 

loyalty? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka tujuan penelitianya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh customer brand 

identification terhadap brand inlvolvement  
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh service value terhadap 

customer brand involvement  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh customer brand 

involvement terhadap brand satisfaction. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh customer brand 

involvement terhadap brand loyalty. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh customer brand 

satisfaction terhadap brand loyalty. 

1.4 Batasan Penelitian 

 

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menetapkan batasan-batasan ruang 

lingkup penelitian yang didasari atas masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dipaparkan sebelumnya. Adapun batasan penelitianya sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan oleh peneliti hanya 

terbatas dengan lima variabel, yaitu customer brand identification,  

service value, brand involvement, brand satisfaction, dan brand loyalty. 

2. Sampling unit yang ada dalam penelitian ini adalah generasi milenial 

pelanggan Toko Kopi Tuku,  yang mengetahui Toko Kopi Tuku, pernah 

membeli produk Toko Kopi Tuku secara langsung, pernah 

merekomendasikan Toko Kopi Tuku secara langsung maupun melalui 

social media, dan mengkonsumsi kopi lebih dari 3 kali dalam seminggu. 

3. Penyebaran kuisioner akan dilakukan secara offline dan online. Untuk 

penyebaran pilot test akan dilakukan secara offline dengan 

menyebarkan kuisioner fisik yang akan dicetak dan dibagikan langsung 
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kepada para responden. Sedangkan untuk main test akan dilakukan 

metode secara online dengan membuat kuisioner yang link dari 

kuisioner tersebut akan dibagikan melalui aplikasi line dan whatsapp 

4. Peneliti akan menggunakan software SPSS versi ke-23 yang bertujuan 

untuk melakukan uji validitas dan uji reabilitas serta LISREL versi 8.80 

untuk melakukan uji validitas, uji reabilitas, uji kecocokan model, dan 

uji hipotesis penelitian 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat akademis 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini akan 

bermanfaat untuk menambah literature terkait dengan pengaruh customer brand 

identification, service value terhadap brand involvement,  dan brand 

satisfaction serta implikasinya terhadap brand loyalty pada coffee shop Toko 

Kopi Tuku. 

 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini akan 

bermanfaat untuk brand coffee shop khususnya Toko Kopi Tuku. Disamping 

itu dengan adanya penelitian ini diharapkan brand Toko Kopi Tuku dapat 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan loyalitas konsumen 

kepada suatu brand terutama untuk brand Toko Kopi Tuku sehingga 

management dapat mengambil langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan 

loyalitas kepada brand TokoKopi Tuku. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I didalam penelitian ini berisi tentang sejarah secara singkat tentang kopi, 

selain sejarah singkat tentang kopi,pada bab ini juga berisi tentang perkembangan 

kopi baik di dunia maupun di Indonesia serta penyebarannya. Selain itu 

perkembangan brand-brand coffee shop juga dapat dilihat pada bab ini secara garis 

besar baik dari brand-brand international seperti starbucks sampai dengan brand-

brand local dengan konsep tidak jauh berbeda dengan starbuck sampai dengan 

inovasi brand coffee shop baru dengan konsep menarik seperti Toko Kopi Tuku. 

Dengan latar belakang tersebut maka muncul masalah loyalitas yang tertera pada 

rumusan masalah sehingga memunculkan pertanyaan penelitian beserta tujuan dari 

penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab II penelitian ini, berisi tentang teori-teori pendukung yang bertujuan 

untuk mendukung baik dari variabel yang digunakan maupun untuk penelitian ini 

seperti consumer behaviour serta penjelasan dari variabel yang digunakan yaitu 

customer brand identification, self congruity, service value, brand involvement, 

brand-decision involvement, brand satisfaction, dan brand loyalty. Dan pada 

akhirnya konsep-konsep yang ada akan digunakan sebagai fondasi dasar untuk 

membentuk suatu hipotesis yang akan diteliti 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab III ini, diisi dengan metodologi penelitian yang akan dibuka dengan 

gambaran secara umum terkait dengan objek penelitian yang akan digunakan 

dalamhal ini adalah Toko Kopi Tuku, setelah menceritakan gambaran umum dari 
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objek penelitian tersebut maka akan dilanjutkan dengan design penelitian, ruang 

lingkup penelitian, identifikasi variabel penelitian, table definisi operasional, dan 

teknik untuk menganalisis data yang ada 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Untuk bab  IV ini akan dimulai dengan deksripsi hasil penelitan yang membahas 

tentang profil responden yang valid secara analisis data secara teknis dan mendalam 

serta secara umum menjelaskan tentang hasil dari kuisioner yang dibagikan dan 

akan dikaitkan dengan teori yang pada akhirnya akan diimplikasikan kedalam aspek 

manajerial 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab V ini, akan berisi tentang kesimpulan peneliti yang didasari dari bab 

sebelumnya,baik dari oengolahan data dan hal yang lainnya, selain berisi tentang 

kesimpulan yang didapat, pada bab ini peneliti juga akan memberikan saran baik 

untuk objek yang diteliti khususnya Toko Kopi Tuku untuk penelitian ini dan saran 

untuk penelitian selanjutnya agar penelitian ini dapat lebih dikembangkan 
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