
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tingginya persaingan coffee shop di Kota Bogor terlihat dari jumlah coffee 
shop yang semakin banyak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah coffee 
shop di Kota Bogor mencapai lebih dari 90 store. Berbagai macam coffee shop di 
Kota Bogor mendesain tempat dengan tema yang menarik dan unik untuk menarik 
konsumen. Coffee shop adalah suatu usaha di bidang makanan yang dikelola secara 
komersial yang menawarkan para tamu berbagai variasi menu kopi dan juga 
makanan kecil (Susanty dan Kenny 2015). Pengertian dari coffee shop independen 
adalah suatu usaha di bidang makanan dan minuman yang dikelola langsung oleh 
pemilik coffee shop. Coffee shop memiliki karakteristik rasa populer, layanan cepat, 
persiapan sederhana, dan rentan harga dari semua kalangan tergantung dari produk 
yang disediakan. Hal yang biasa dilakukan konsumen ketika mengunjungi coffee 
shop seperti urusan bisnis, berkumpul, mengerjakan tugas, atau sebagai tempat 
untuk menenangkan diri.  

Menurut Kotler dan Keller (2012) menyatakan bahwa konsumen 
menciptakan harapan layanan dari pengalaman masa lalu, komunikasi dari mulut 
ke mulut, dan periklanan. Hal ini akan membuat Coffee shop menawarkan berbagai 
macam fasilitas untuk memuaskan konsumen guna melakukan repeat order. Tidak 
hanya menawarkan fasilitas, lingkungan atau lokasi coffee shop juga menjadi hal 
yang diperhatikan oleh konsumen. Lokasi coffee shop menunjukkan pengaruh 
langsung dari kesadaran konsumen dan peningkatan keuntungan. Lokasi adalah 
faktor penting dalam pengembangan bisnis dan memiliki efek moderat pada 
membangun hubungan dan loyalitas konsumen. Seringkali coffee shop berada di 
lokasi dengan volume lalu lintas dan pejalan kaki yang tinggi atau berada di tempat 
yang sepi.  

Coffee shop banyak diminati pebisnis muda di Indonesia, dikarenakan kopi 
merupakan komoditas yang sedang digemari dan diminati masyarakat dunia. 
Terlihat pada gambar 1, tahun 2015 hingga 2018 atau dalam 4 tahun terakhir, total 
konsumi kopi di Indonesia lebih dari 1.125.000 ton (ICO 2019). Tingginya tingkat 
konsumsi kopi di Indonesia, diimbangi dengan tingginya tingkat produksi kopi di 
Indonesia yang dapat dilihat pada Gambar 2. Pada tahun 2015 hingga 2018 dengan 
jumlah produksi mencapai 2.663.760 ton, dan menjadikan Indonesia sebagai negara 
penghasil kopi terbesar di dunia ke 4 setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia (ICO 
2019). Tingginya produksi kopi di Indonesia, menjadikan sektor pertanian 
Indonesia menyumbang 12,08% dari PDB Indonesia pada 2018 (Bank Dunia 2019).  
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Sumber: ICO 2019 

Gambar 1  Total konsumsi kopi di Indonesia 
 

 
Sumber : ICO 2019 

Gambar 2  Jumlah produksi kopi di Indonesia 
  

Melihat peluang pasar yang masih terbuka serta potensi pasar, banyak 
pengusaha yang menjadikan coffee shop sebagai bisnis untuk memenuhi 
permintaan pasar. Coffee shop di Indonesia mulai berkembang setelah adanya film 
"filosofi kopi" pada tahun 2015. Coffee shop menjadi tempat menarik untuk 
dikunjungi generasi milenial terutama di kota-kota dengan produktivitas yang 
tinggi. Menurut Syafrudin, Chairman Specialty Coffee Indonesia dalam (Zuhriyah 
2019), mengatakan tidak ada data mengenai banyakanya coffee shop di Indonesia, 
tapi pertumbuhan pada tahun 2019 akan mencapai 15% - 20%. CEO PT Toffin 
Indonesia, Toni Arifin dalam (Anggraeni 2018) menyatakan bahwa kopi sudah 
menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Namun, adanya pertumbuhan yang 
sangat cepat juga akan mengakibatkan banyaknya kegagalan yang dialami coffee 
shop pada lima tahun pertama. Menurut Baskerville (2017), coffee shop merupakan 
bisnis yang memiliki hambatan rendah namun mempunyai resiko yang tinggi 
terutama dalam hal umur panjang. 

Sebuah lembaga survei yaitu foodtruckempire mengumpulkan data 
mengenai banyaknya coffee shop yang gagal. Dari hasil survei yang dilakukan, 
didapatkan bahwa sebanyak 50% - 74% coffee shop akan gagal pada umur kurang 
dari lima tahun. Foodtruckempire juga memberikan pertanyaan kepada pemilik 
coffee shop yang dapat bertahan mengenai kegagalan coffee shop. Beberapa pemilik 
coffee shop mengatakan kegagalan coffee shop disebabkan karena pemilik atau 
manajer menganggap coffee shop adalah bisnis yang mudah dan menyenangkan 
sehingga akan terus mengalami keuntungan. Bisnis coffee shop tidak akan mudah 
dilakukan dikarenakan banyaknya faktor internal dan eksternal. Seperti pemilihan 
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manajer dan staf yang tidak sesuai dengan visi, atau pengambilan keputusan yang 
kurang tepat. Coffee shop yang mengalami kegagalan bisa disebabkan oleh layanan 
konsumen dan fasilitas yang buruk.  

Menurut Higdon (2016), di Washington, coffee shop independen yang 
berhasil adalah coffee shop yang dapat bertahan lebih dari 5 tahun. Masalah bisnis 
umum adalah pemilik coffee shop independen yang tidak dapat menghasilkan daya 
tarik konsumen yang cepat mungkin gagal untuk bertahan hidup saat lima tahun 
pertama (Nadiri dan Gunay 2013). Setiap bisnis yang dimulai pada tahun 2011, 
tingkat kelangsungan hidup 2 tahun adalah 75%, dengan tingkat kelangsungan 
hidup 3 tahun 60% dan tingkat kelangsungan hidup 4 tahun 49% dan tingkat 
kelangsungan hidup 5 tahun 44%. Berbeda dengan sektor jasa akomodasi dan 
makanan hanya 34,6% bisnis yang bertahan 5 tahun. Penelitian yang dilakukan di 
London, coffee shop independen hanya dapat bertahan di umur dua tahun (Douglas 
et al. 2018). Perlunya mengetahui faktor apa saja yang membuat coffee shop dapat 
bertahan dan memiliki umur panjang, serta menentukan hambatan yang membuat 
coffee shop tidak memiliki umur yang panjang. Oleh karena itu perlu mengetahui 
bagaimana strategi yang dilakukan coffee shop independen yang bertahan dan telah 
buka lebih dari 2 tahun, dan kepuasan konsumen terhadap coffee shop independen 
yang bisa bertahan lebih dari 2 tahun. 

 
 

Rumusan Masalah 

Coffee shop independen termasuk UKM yang diminati masyarakat untuk 
dikunjungi maupun dijadikan bisnis atau mata pencaharian utama. Menurut 
Tambunan (2009) UKM di Indonesia sangatlah penting bagi perkembangan 
ekonomi. UKM dimiliki oleh penduduk lokal dan menyerap jutaan tenaga kerja. 
Tenaga kerja yang terlibat berasal dari semua kalangan termasuk anak-anak muda 
yang kurang berpendidikan. UKM juga menghasilkan barang-barang konsumen 
yang sederhana dan dapat dinikmati langsung olah semua kalangan masyarakat dari 
ekonomi rendah hingga menengah ke atas. Hal ini mengakibatkan banyak 
masyarakat Indonesia yang tertarik dalam membuat bisnis, salah satu yang paling 
banyak diminati adalah coffee shop. 

Banyaknya coffee shop di Kota Bogor membuat tingkat persaingan semakin 
tinggi. Tingkat persaingan yang tinggi, mengharuskan coffee shop mempersiapkan 
strategi untuk bertahan dan memiliki umur yang panjang. Strategi yang digunakan 
tidak hanya untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan, tetapi harus 
diimbangi dengan persiapan operasional yang matang, karena coffee shop 
independen lebih mungkin gagal selama tahun pertama mereka dibanding coffee 
shop franchise karena memiliki sistem operasi yang buruk (English et al. 1996).  
Menurut Watson et al. (1998) menyederhanakan definisi kesuksesan sebagai setara 
dengan perdagangan berkelanjutan dan kegagalan sebagai setara dengan berhenti 
perdagangan. Ini menandakan bahwa coffee shop yang menghasilkan untung akan 
tetap dalam bisnis dan mereka yang merugi akan berhenti berdagang tetapi ini 
mungkin tidak terjadi keputusan untuk tetap tinggal atau berhenti mungkin 
tergantung pada karakteristik pemilik coffee shop (Harada 2003). Pemilik coffee 
shop perlu memiki komitmen yang besar agar coffee shop dapat terus berkelanjutan 
(Desbioles et al. 2015). Berdasarkan penelitian terdahulu, rumusan penelitian ini 
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adalah bagaimana pengaruh faktor internal dan faktor ekseternal yang menentukan 
coffee shop independen dapat berkelanjutan hingga lebih dari 2 tahun atau coffee 
shop independen yang tidak memiliki umur kurang dari 2 tahun. 

 
 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan, adapun 
tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk keberlanjutan coffee 
shop independen di Kota Bogor. 

2. Menentukan kepuasan konsumen coffee shop independen di Kota Bogor 
yang sudah lebih dari dua tahun. 

 
 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:  
1. Coffee shop di Kota Bogor, sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan 

strategi untuk keberlanjutan coffee shop. 
2. Pemilik coffee shop baru yang akan membuka kedainya untuk keberlanjutan 

coffee shop. 
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dan informasi mengenai usaha coffee shop dan sebagai referensi bagi 
penelitian selanjutnya.  

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada coffee shop independen di Kota Bogor, serta 
menentukan faktor-faktor penentu keberlanjutan coffee shop independen agar 
memiliki umur lebih dari dua tahun. Mengetahui persepsi konsumen mengenai 
coffee shop independen yang telah berhasil memiliki umur lebih dari dua tahun. 
Faktor-faktor penentu didapat melalui wawancara dan memberikan kuisioner 
kepada pemilik coffee shop yang ada di Kota Bogor.  Fakor-faktor ditinjau 
berdasarkan tinjauan pustaka. Perpsepsi konsumen didapatkan dengan cara 
memberikan kuisioner kepada konsumen yang mengunjungi coffee shop 
independen dengan umur lebih dari dua tahun melalui pemberian kuisoner secara 
online dikarenakan pandemik yang sedang terjadi. Data diolah dan dianlisis, serta 
memberikan kesimpulan dan saran terhadap data yang telah diolah.  




