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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Kopi merupakan salah satu minuman yang banyak diminati masyarakat dan 

dikonsumsi oleh berbagai kalangan di Indonesia. Kopi sering dijadikan minuman 

pembuka dalam mengawali aktivitas sehari-hari. Masyarakat pada umumnya 

berpendapat bahwa meminum kopi di pagi hari dapat membuat pikiran lebih segar 

dan juga dapat meningkatkan suasana hati. Minuman kopi juga dipercaya dapat 

mengurangi rasa kantuk akibat dari kandungan kafein yang dimiliki dari biji kopi. 

Selain memiliki banyak manfaat, kopi juga merupakan salah satu komoditas 

terlaris dan selalu diburu para penikmat kopi karena dapat dijadikan minuman 

keluarga dan disukai oleh berbagai kalangan dari yang muda maupun tua. 

Minuman non alkohol ini memang sudah diminati masyarakat di Indonesia secara 

turun temurun bahkan beberapa masyarakat menjadikan minum kopi sebagai 

suatu kebiasaan yang menjadi rutinitas di waktu senggang, oleh karena itu 

konsumsi kopi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  Sesuai dengan 

informasi dari International Coffee Organization (ICO) Coffee Statistics dan 

Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), secara keseluruhan, konsumsi kopi di 

dalam negeri mengalami peningkatan yang signifikan seperti pada Tabel 1. Dalam 

hal ini kopi yang di konsumsi adalah kopi yang telah diolah dan telah siap untuk 

dikonsumsi. 

Tabel 1 Konsumsi kopi Indonesia 

Tahun 
Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

Kebutuhan Kopi 

(kilogram) 

Konsumsi Kopi 

(Kg/kapita/tahun) 

2010 237,000,000 190,000,000 0.80 

2011 241,000,000 210,000,000 0.87 

2012 245,000,000 230,000,000 0.94 

2013 249,000,000 250,000,000 1.00 

2014 253,000,000 260,000,000 1.03 

2015 257,000,000 280,000,000 1.09 

2016* 260,000,000 300,000,000 1.15 

Keterangan: *estimasi 

Sumber: Asosiasi eksportir dan industri kopi Indonesia 2015 

Dengan meningkatnya tingkat konsumsi kopi di Indonesia, menjadikan 

bisnis kopi ini sebagai salah satu peluang yang sangat menjanjikan, hal ini terlihat 

dengan banyaknya bisnis kedai kopi yang bermunculan di daerah – daerah di 

Indonesia baik itu kedai kopi lokal maupun gerai kopi asing (USDA 2015). Kedai 

kopi atau yang biasanya dikenal dengan sebutan coffee shop ini biasanya 

dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul dan bersantai bersama teman serta 

keluarga di akhir pekan atau sekedar untuk melepas kepenatan dari rutinitas 
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sehari–hari. Tidak jarang kalangan eksekutif dan professional memanfaatkan 

tempat kopi sebagai alternatif untuk menjamu rekan bisnis dan kolega dalam 

pertemuan yang bersifat informal (Ajis 2014). Kedai kopi tidak hanya 

menawarkan kopi saja, tetapi dapat juga menjadi tempat untuk berinteraksi sosial 

(Waxman 2006). Menurut Arlan (2016) kedai kopi lokal merupakan kedai kopi 

yang didirikan oleh masyarakat dengan menawarkan kopi yang berasal dari 

daerah itu sendiri. 

 Salah satu daerah yang terkenal memiliki cita rasa kopi yang khas serta 

banyak dijumpai kedai kopi lokal adalah daerah Aceh. Kopi Aceh yang terkenal 

ada dua jenis yaitu kopi Gayo (Arabika) dan kopi Ulee Kareeng (Robusta) khusus 

untuk kopi Ulee Kareng, bisa dikatakan hampir semua kedai kopi di Aceh 

menyuguhkan kopi jenis ini. Bagi masyarakat di Aceh, meminum kopi merupakan 

suatu hal yang wajib dan telah menjadi kebutuhan karena itulah, kedai kopi 

banyak ditemui di berbagai pelosok daerah yang berjuluk Serambi Mekkah. Baik 

siang maupun malam, masyarakat di Aceh selalu mengisi kedai kopi untuk 

bersantai minum kopi atau mengobrol dengan teman. 

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh yang berada kurang lebih 

400 km dari kota Banda Aceh. Kedai kopi yang terdapat di Kota Langsa 

merupakan perkembangan dari kedai kopi tradisional dengan menambahkan 

fasilitas modern seperti internet, televisi, dan musik untuk menambah kenikmatan 

para penikmat kopi sambil menikmati kopi. Salah satunya adalah kedai Corner 

Coffee yang berdiri pada tanggal 06 Juni 2010 dan bertempat di jalan Ahmad 

Yani, Gampong Jawa Depan, Kota Langsa. Kedai Corner Coffee memiliki 

karyawan berjumlah 15 orang dengan sistem sift atau bergantian sehingga 

karyawan memiliki waktu istirahat yang cukup. Kedai Corner Coffee buka pada 

pukul 07.00am sampai dengan 03.00am hampir 24 jam, hal ini dikarenakan 

budaya ngopi sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat di daerah Aceh. Letak 

kedai kopi yang strategis yaitu di pinggir jalan besar membuat Corner coffee 

mudah terlihat dan ditemui oleh para penikmat kopi. 

Seiring berjalannya waktu, terdapat lebih dari 17 kedai kopi di Kota Langsa. 

Hal ini meningkatkan persaingan di industri kedai kopi sehingga pesaing baru 

yang bermunculan menjadi ancaman bagi kedai Corner Coffee sebagai pionir di 

Kota Langsa, karena konsumen memiliki banyak alternatif dalam memilih kedai 

kopi. Holbrook (2000) berpendapat bahwa bisnis sekarang memasuki era baru 

yang disebut "experience marketing". Bisnis tersebut menawarkan konsumsi 

hedonis yang mengesankan dalam upaya untuk memuaskan harapan konsumen. 

Konsumen tidak hanya menilai sebuah kedai kopi berdasarkan dari jenis kopi atau 

kualitas kopinya saja, namun banyak faktor yang menjadi penilaian bagi 

konsumen salah satunya pengalaman berbeda yang dirasakan oleh konsumen 

sehingga dapat mencerminkan gaya hidup konsumen.  

Dengan pertimbangan bahwa konsumen memiliki emosional dan 

rasionalitas maka pelaku bisnis mengembangkan konsep experiental marketing 

dengan tujuan untuk menghadirkan pengalaman tersendiri pada diri konsumen. 

Experiential marketing merupakan sebuah pendekatan didalam pemasaran yang 

sebenarnya telah dilakukan sejak jaman dulu hingga sekarang oleh para pemasar. 

Pendekatan ini dinilai sangat efektif karena sejalan dengan perkembangan jaman 

dan teknologi. Para pemasar lebih menekankan diferensiasi produk untuk 

membedakan dengan produk kompetitor. Dengan adanya experiential marketing, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh
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konsumen akan mampu membedakan produk dan jasa yang satu dengan lainnya 

karena konsumen dapat merasakan dan memperoleh pengalaman secara langsung 

melalui lima pendekatan yaitu sense, feel, think, act, dan relate, baik sebelum 

maupun sesudah mengkonsumsi sebuah produk atau jasa (Andreani, 2007). 

Pengalaman yang baik dan mengesankan dapat menciptakan perasaan positif atau 

puas terhadap suatu produk atau jasa yang dikonsumsi (Rosita 2015). 

Kepuasan konsumen merupakan tujuan utama dari segala kegiatan 

pemasaran. Menurut Tse (1988), kepuasan diartikan sebagai respon konsumen 

terhadap persepsi antara harapan dan kenyataan dari produk atau jasa setelah di 

konsumsi, apabila harapan konsumen terpenuhi atau sesuai dengan yang 

diharapkan maka konsumen tersebut akan puas dan akan loyal. Begitu juga 

sebaliknya, ketika harapan konsumen berbeda dengan apa yang diharapkan, maka 

konsumen tidak akan puas dan akan beralih ke merek lain bahkan konsumen akan 

beralih ke produk dan jasa lain sesuai dengan harapannya. Loyalitas konsumen 

dalam sebuah bisnis bertujuan untuk mempertahankan konsumen agar tetap setia 

terhadap suatu produk dan jasa yang dikonsumsi, artinya produsen harus 

meningkatkan kinerja agar dapat menjaga keberlangsungan suatu bisnis. 

Marknesis (2009) mengemukakan bahwa konsumen yang puas cenderung 

berpotensi akan loyal terhadap produk dan produsen yang sama.Konsumen yang 

loyal akan berpotensi untuk mendapatkan konsumen barukarena konsumen yang 

loyal cenderung akan membicarakan hal yang positif terhadap suatu produk atau 

jasa ke konsumen lain. Oleh karena itu, kepuasan konsumen merupakan landasan 

utama untuk membuat konsumen loyal terhadap suatu produk atau jasa. 

Sebaliknya, konsumen yang tidak puas maka akan mencari produk atau jasa yang 

sejenis dan dapat memenuhi persepsi kepuasan konsumen. Perilaku tersebut 

merupakan salah satu dari bentuk loyalitas konsumen yaitu beralihnya konsumen 

ke merek lain atau biasa dikenal dengan istilah brand switching behavior (Susila 

2014).  

Anton et al. (2005) membuktikan pada penelitiannya bahwa perilaku 

berpindah pada konsumen adalah suatu fenomena kompleks yang melibatkan 

tindakan kegagalan kualitas layanan, rendahnya komitmen yang dirasakan, 

ketidakadilan harga dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan pembelian 

konsumen.Perilaku berpindah mencerminkan perilaku konsumen yang berganti 

merek dari yang biasa di konsumsi ke merek yang baru (Zainudin dan Soestyo 

2014).Menurut Pranita dan Irawanto (2013) penilaian konsumen terhadap produk 

dan jasa dapat timbul dari berbagai variabel, seperti pengalaman konsumen 

dengan produk dan jasa sebelumnya sehingga konsumen melakukan pencarian 

merek baru dan berpindah ke produk dan jasa sesuai dengan yang diinginkan.  

Banyaknya variasi kedai kopi sejenis yang menyediakan berbagai pilihan 

mengakibatkan perilaku berpindahnya konsumen menjadi ancaman yang sangat 

serius bagi kedai Corner Coffee sehingga perlu diantisipasi dengan cara mencari 

solusi untuk dapat menjaga konsumen agar tetap loyal dengan membuat 

konsumen puas terhadap produk dan jasa yang diberikan serta tidak memiliki 

keinginan untuk beralih ke merek yang lain. 
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Perumusan Masalah 

 

Bisnis kedai kopi semakin berkembang pesat disebabkan oleh permintaan 

yang tinggi pada konsumen. Menikmati kopi di kedai kopi merupakan salah satu 

budaya yang sudah melekat bagi konsumen khususnya konsumen di kota Langsa 

karena telah menjadi gaya hidup pada masyarakat. Persaingan di bisnis kedai kopi 

semakin ketat dengan banyaknya kedai kopi baru bermunculan dan memberikan 

variasi yang lebih beragam. Menurut Agustanti (2011) setiap konsumen memiliki 

cara yang berbeda dalam memilih sebuah coffee shop. Konsumen dapat memilih 

karena tempatnya yang mewah, lokasinya yang strategis, cita rasa kopi yang khas, 

atau pelayanan yang memuaskan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

konsumen. 

 Dampak persaingan bisnis kopi tersebut sangat berpengaruh kepada kedai 

Corner Coffee terlihat pada gambar omset penjualan kedai kopi semakin menurun. 

 
Sumber: Kedai Corner Coffee 

Gambar 1 Omset penjualan di kedai Corner Coffee tahun 2016 

Pendapatan kedai Corner Coffee pada tahun 2016 mengalami penurunan 

yang cukup signifikan yaitu dimulai pada saat setelah bulan puasa dibulan Juni, 

pendapatan yang diterima semakin menurun dari sebelumnya dan jika hal ini 

berlangsung secara terus menerus maka akan mengancam keberlanjutan usaha. 

Konsumen semakin pintar dalam memilih suatu produk atau jasa sehingga hal 

inilah yang menuntut kedai Corner Coffee agar dapat memberikan pengalaman 

berbeda kepada konsumen ketika mengonsumsi produk dan jasa yang diberikan. 

Kedai Corner Coffee harus menerapkan strategi salah satunya dengan 

menyentuh pengalaman konsumen yang dapat dibentuk melalui faktor sense, feel, 

think, act, dan relate atau dalam istilah marketing disebut experiental marketing. 

Experiental marketing yang dilakukan oleh kedai Corner Coffee diharapkan 

mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen sehingga tetap menjaga 

posisi kedai Corner Coffee sebagai pionir kedai kopi modern pertama dan tidak 

kalah bersaing dengan kedai kopi baru. Hal tersebut mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh experiental marketing terhadap kepuasan 
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konsumen dan loyalitasdi kedai Corner Coffee. Adapun rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah experiental marketingberpengaruh terhadapkepuasan konsumen di 

kedai Corner Coffee? 

2. Apakahexperiental marketingberpengaruh terhadap loyalitas konsumen di 

kedai Corner Coffee? 

3. Apakah kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen di kedai Corner 

Coffee? 

4. Bagaimana implikasi pemasaran serta strategi yang tepat untuk diterapkan di 

kedai Corner Coffee? 

Tujuan Penelitian 

 

Terdapat beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Mengidentifikasi karakteristik konsumen dan perilaku konsumen di kedai 

Corner coffee. 

2. Menganalisis pengaruh experiental marketing terhadap kepuasan konsumen di 

kedai Corner Coffee. 

3. Menganalisis pengaruh experiental marketing terhadap loyalitas konsumen di 

kedai Corner Coffee. 

4. Menganalisis pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen di 

kedai Corner Coffee. 

5. Memberikanalternatif strategi yang dapat diterapkan oleh kedai Corner 

Coffee. 

Manfaat Penelitian 

 

Bagi Pihak Corner Coffee, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

merumuskan strategi experiental marketing yang tepat agar dapat menciptakan 

kepuasan dan membentuk loyalitas konsumen sehingga tetap aman dari kedai kopi 

pesaing yang bermunculan. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu 

syarat kelulusan dan juga peneliti mampu lebih memahami konsep experiental 

marketingdalam penerapannya untuk menciptakan kepuasan konsumen dan 

loyalitas konsumen kedai Corner Coffee.  

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini difokuskan pada pengaruh Experiental marketingterhadap 

kepuasan konsumen dan dampaknya kepada loyalitas konsumendi kedaiCorner 

Coffee. Sehingga yang menjadi objek penelitian adalah konsumen kedai Corner 

Coffee di kota Langsa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan 

kuisioner kepada konsumen yang sedang berada di kedai Corner Coffeeyang 

beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gampong Jawa Depan, Kota langsa. 
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