
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kopi merupakan komoditas tropis utama yang diperdagangkan di seluruh 

dunia dengan kontribusi setengah dari total ekspor komoditas tropis. 

Berdasarkan United States Department of Agriculture (2016) dan International 

Coffe Organization (2018), Indonesia tercatat sebagai produsen kopi terbesar 

keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia pada tahun 2016. 

Menurut Kementrian Pertanian (2016), Indonesia dikenal di dunia sebagai 

specialty coffee melalui berbagai varian kopi dan kopi luwak. Kopi arabika 

yang dikenal dari Indonesia diantaranya kopi lintong dan kopi toraja.  Dengan 

keunikan cita rasa dan aroma kopi asal Indonesia, Indonesia memiliki peluang 

besar untuk meningkatkan perdagangan kopinya di dunia. 

Popularitas dan daya tarik dunia terhadap kopi, utamanya dikarenakan 

rasanya yang unik serta didukung oleh faktor sejarah, tradisi, sosial dan 

kepentingan ekonomi (Ayelign dan Sabally 2013). Selain itu, kopi adalah salah 

satu sumber alami kafein zat yang dapat menyebabkan peningkatan kewaspadaan 

dan mengurangi kelelahan. Minuman kopi merupakan minuman dengan bahan 

dasar ekstrak biji kopi, minuman kopi dikonsumsi sekitar 2,25 milyar gelas setiap 

hari diseluruh dunia (Ponte 2002). 

Menurut International Coffe Organization (2018), konsumsi kopi di Indonesia 

tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. AEKI dalam Kementerian Perindustrian 

(2017), menjelaskan peningkatan konsumsi kopi di Indonesia meningkat dari 0,8 

Kg/kapita menjadi 1,3 Kg/kapita. Peningkatan konsumsi kopi di Indonesia menurut 

International Coffe Organization tersaji pada Tabel 1. Tinginya permintaan dari 

penikmat kopi di Indonesia menjadikan peluang bisnis yang baik bagi pengusaha 

kedai kopi dari luar negeri seperti starbucks, coffe bean dan lain sebagainya. Hal ini 

sangat disayangkan bagi negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia, karena 

untuk menikmati kopi produksinya sendiri harus membayar lebih pada pengusaha 

kedai kopi dari luar dimana seduhan kopi yang disajikan sebagian besar berasal dari 

biji kopi Indonesia. Sejalan dengan bertambahnya peminat kopi di Indonesia, 

sekarang ini mulai bermunculan bisnis kedai kopi yang menyuguhkan kenikmatan 

kopi Indonesia dengan cara yang khas. 

 

Tabel 1  Konsumsi Kopi Indonesia 

No Tahun Jumlah Konsumsi Kopi (Kg) 

1 2010 199.980.000 

2 2011 220.020.000 

3 2012 234.000.000 

4 2013 250.020.000 

5 2014 259.980.000 

6 2015 270.000.000 

7 2016 276.000.000 

8 2017 282.000.000 

Sumber: International Coffe Organization (2018) 
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Kedai kopi di Indonesia, saat ini telah mengubah cara masyarakat 

Indonesia dalam minum kopi dari sekadar rutinitas harian dalam rumah tangga, 

menjadi bisnis modern yang tumbuh (Kementrian Perindustrian 2017). Salah 

satu kedai kopi yang memiliki kekhasan adalah klinik kopi. Kedai kopi yang 

berlokasi di Jl. Kaliurang KM. 75 Yogyakarta ini memulai bisnisnya sejak Juli 

2013, Klinik Kopi menawarkan banyak pilihan biji kopi Arabika dari berbagai 

daerah Di Indonesia. Biji kopi yang ditawarkan adalah Takengon, Bajawa, 

Baliem, Kintamani, Ciwidey, Sunda Jahe, Nagari Lasi, Blue Batak, Lencoh 

Merapi, Java Tobacco, Papua dan lainnya. 

 Klinik Kopi dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya menyuguhkan kopi 

lokal saja, namun memberikan edukasi mengenai kopi dan pengalaman tersendiri 

dalam menikmati seduhan kopi. Konsep edukasi merupakan ide dan keunikan dari 

Klinik Kopi yang membedakan Klinik Kopi dengan kedai-kedai kopi yang lain. 

Proses menjalankan bisnis kedai kopi harus didukung oleh perencanaan yang baik 

guna menghadapi persaingan bisnis, mengingat ketatnya persaingan pada bisnis 

dibidang food and beverage yang menuntut para pelaku usaha untuk terus dapat 

meningkatkan kreatifitas dan melakukan inovasi agar bisnisnya terus 

berkelanjutan. Inovasi merupakan jawaban dari tantangan faktor lingkungan bisnis 

yang terus berubah, berkembang dan memiliki pengaruh secara langsung maupun 

tidak langsung pada bisnis kedai kopi. Menurut Giesen et al. (2010), inovasi 

model bisnis sangat penting dalam mencapai kesuksesan sebuah organisasi pada 

masa sekarang dan masa yang akan datang, dimana kondisi lingkungan yang 

berubah dengan cepat dan semakin kompleks mengharuskan organisasi untuk 

beradaptasi melalui model bisnis yang baru untuk menghadapi perubahan yang 

terjadi. 

Kedai kopi seperti klinik kopi yang menggunakan konsep bisnis berbeda 

dari kedai kopi lainnya menjadi hal yang menarik untuk diteliti, dimana Klinik 

Kopi sebagai kedai kopi asli Indonesia yang mampu bersaing ditengah 

banyaknya kedai kopi asing maupun lokal yang bermunculan, penelitian ini 

akan menjadikan Kinik Kopi sebagai objek penelitian dalam analisis model 

bisnis kedai kopi dan hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

kedai kopi lain di Indonesia agar bisnisnya dapat terus berkelanjutan. 

 

 

Perumusan Masalah 

Klinik Kopi memulai bisnisnya sejak Juli 2013, Klinik Kopi menawarkan 

banyak pilihan biji kopi arabika dari seluruh Indonesia. Banyaknya pemain di 

industri kedai kopi saat ini menuntut Klinik Kopi perlu memiliki model dan 

strategi pengembangan bisnis yang jelas dan terperinci agar bisnisnya terus 

berkelanjutan. Berdasarkan fakta permasalahan dalam latar belakang, maka 

disusun perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana gambaran model bisnis kedai kopi Klinik Kopi saat ini dengan 

menggunakan model bisnis kanvas? 

2. Faktor apakah yang mempengaruhi kedai kopi Klinik Kopi dalam berkembang 

ditengah persaingan bisnis? 

3. Bagaimana perbaikan pada model bisnis kanvas yang perlu dilakukan Klinik 

Kopi dalam upaya melakukan pengembangan bisnis? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijabarkan, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi model bisnis kedai Klinik Kopi Yogyakarta saat ini dengan 

pendekatan model bisnis kanvas. 

2. Menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha 

kedai Klinik kopi Yogyakarta. 

3. Merumuskan rekomendasi strategi dan program perbaikan sebagai 

pengembangan bisnis Klinik Kopi Yogyakarta. 
 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, diantaranya 

adalah: 

1. Memberikan kontribusi akademisi yang nyata terhadap industri kedai kopi di 

Indonesia. 

2. Memberikan masukan pada pelaku usaha kedai kopi dalam menjawab 

perubahan lingkungan yang terjadi pada industri kedai kopi. 

3. Memperkaya konsep dan wawasan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. 
 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada kedai kopi yang berlokasi di Jl. Kaliurang 

Yogyakarta dan dibatasi pada Klinik Kopi sebagai objek penelitian. Pendekatan 

model bisnis yang digunakan adalah model bisnis kanvas yang dianalisis melalui 

sembilan elemen, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, dan 

menyempurnakan model bisnis kanvas saat ini. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kedai Kopi 

Kedai kopi adalah tempat disajikannya kopi sebagai produk utama 

sebuah kedai atau warung. Menurut Waxman (2006), kedai kopi tidak hanya 

menawarkan kopi, melaikan menyajikan tempat yang memiliki makna yang 

lebih signifikan. Kedai kopi selain dijadikan tempat menikmati kopi juga 

digunakan sebagai tempat interaksi dalam melakukan kegiatan komunikasi 

sosial, bisnis, politik dan tempat berkumpul. Pada umumnya kedai kopi tidak 

hanya menyajikan seduhan kopi saja, melainkan menyediakan produk 

konsumsi lainnya seperti makanan ringan maupun berat. 

Kedai kopi menurut pendirinya dibedakan menjadi dua, yaitu kedai kopi 

asing dan kedai kopi lokal. Kedai kopi lokal didirikan oleh masyarakat asli daerah 

ataupun negara tersebut, pada kedai kopi lokal biasanya menawarkan produk kopi 

yang berasal dari daerah dan negara tempat kopi itu berasal namun tidak menutup 

kemungkinan menyajikan kopi yang berasal dari luar daerah atau negara lain. 
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