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I PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 
Kopi saat ini merupakan salah satu jenis minuman yang memiliki 

perkembangan yang pesat dan merupakan salah satu jenis minuman yang populer 
di dunia. Para penikmat kopi di Indonesia mengalami peningkatan setiap harinya, 
dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2016 hingga 2019, konsumsi kopi 
semakin meningkat seiring dengan kebutuhan kopi dan jumlah penduduk di 
Indonesia, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

 
Peningkatan jumlah konsumsi kopi di Indonesia juga menyebabkan 

pertumbuhan kedai kopi dengan konsep coffee-to-go mengalami peningkatan. Pada 
Tabel 1.2, tercatat pada tahun 2017 hingga 2018, kedai kopi dengan konsep coffee-
to-go pertama kali muncul di Indonesia dan langsung dikuasai oleh merek kedai 
kopi Janji Jiwa yang pada awal mula membuka outletnya langsung sebanyak 500 
outlet. Bahkan, hingga saat ini diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah 
seiring dengan meningkatnya konsumsi kopi di Indonesia. 

 

 
Pada umumnya, suatu kedai kopi tidak hanya menyajikan seduhan kopi saja, 

akan tetapi menyediakan produk lain seperti makanan ringan ataupun berat 
(Rahardjo 2019). Termasuk salah satunya kedai kopi dengan konsep coffee-to-go. 
Pada dasarnya, kedai coffee-to-go merupakan sebuah konsep kedai kopi yang 
menjual produk kopi dengan kemasan take away di outlet yang minimalis dan tidak 
menyediakan tempat untuk dine in, serta penjualan difokuskan melalui online. 
Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kedai kopi coffee-to-go para pelaku 
bisnis di industri kopi membagi perjalanan industri kopi ke dalam empat gelombang 
yang sejalan dengan momentum dimana masuknya merek-merek kedai kopi 
fenomenal yang menyediakan coffee-to-go ke dalam industri kopi ini. Tren 
gelombang industri kedai kopi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

Tabel 1.1 Konsumsi Kopi Indonesia 

Tahun Jumlah Penduduk 
(Jiwa) 

Kebutuhan Kopi 
(Kilogram) 

Konsumsi Kopi 
(Kg/kapita/tahun) 

2016 260.000.000 249.824.000 0,96 
2017 264.000.000 276.167.000 1,05 
2018 267.000.000 314.365.000 1,18 
2019 269.000.000 335.540.000 1,25 

Sumber: Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (2020) 

Tabel 1.2 Jumlah Kedai Kopi Coffee-To-Go di Indonesia Tahun 2017 - 2018 
Tahun Pertama Buka Kedai Kopi Jumlah Outlet 

2017 Kopi Kenangan 175 
2017 Kopi Soe 150 
2018 Fore 100 
2018 Janji Jiwa 500 
2018 Kulo 300 

Sumber: Indonesia Coffee Trend Toffin (2020) 
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Banyaknya perusahaan kedai kopi yang bermunculan dikarenakan 

kebutuhan dan keinginan masyarakat yang semakin besar dan bermacam-macam. 
Menurut Pertiwi et al. (2016) dilihat dari adanya fenomena tersebut, tingkat 
persaingan antara perusahaan semakin ketat. Oleh karena itu, menurut Pramatatya 
(2015) untuk menghadapi persaingan tersebut maka kedai kopi dituntut harus 
menerapkan pemasaran yang baik agar perusahaan dapat memenangkan persaingan 
di pasar. 

Perkembangan di dunia teknologi semakin hari semakin pesat, 
perkembangan teknologi ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis termasuk bisnis 
kopi sebagai pendorong dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. 
Para perusahaan kedai coffee-to-go melakukan pemasaran tidak hanya secara 
offline, namun saat ini sudah dilakukan secara online. Pemasaran secara online 
adalah suatu kegiatan pemasaran dengan menggunakan jaringan online melalui 
perantara komputer atau handphone untuk meraih konsumen yang lebih luas 
(Keller dan Kevin 2003). 

Menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 
2018 tercatat pengguna internet di Indonesia adalah sebanyak 171,1 juta orang 
dengan persentase pertumbuhan penggunanya yang mencapai 10,12. Hal ini cukup 
wajar mengingat pengguna internet di Indonesia dalam kisaran tahun 2014 hingga 
2018 jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahunnya (Tabel 1.3). Peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia pun 
menjadi salah satu peluang bisnis bagi pelaku bisnis untuk melakukan pemasaran 
secara online dan memaksimalkan pemasarannya melalui jaringan internet. 

 

 
Menurut Daswan et al. (2019) pemasaran secara online melalui jaringan 

internet dapat mengurangi biaya pemasaran dan meningkatkan keefektifan usaha. 

Tabel 1.3 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia 
Tahun Jumlah Pengguna (Juta) Pertumbuhan (Persen) 
2014   88,2   7,56 
2015 110,2 24,94 
2016 132,7 20,42 
2017 143,2   7,91 
2018 171,1 10,12 

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2018) 

 

Sumber: Euromonitor Passport (2019) 
Gambar 1.1 Trend empat gelombang industri kedai kopi di Indonesia 
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Disamping itu pula pemasaran secara online dapat mencakup jangkauan pasar yang 
lebih luas dan besar, dari kota hingga ke pelosok desa, atau bahkan hingga ke 
seluruh penjuru dunia hanya dalam waktu yang singkat. Para pelaku bisnis kopi 
dapat memanfaatkan media sosial dalam pemasarannya seperti contohnya 
Instagram, Facebook dan lain sebagainya. 

Menyajikan kualitas produk dan pelayanan yang baik menjadi sangat 
penting untuk dilakukan oleh para perusahaan kedai kopi, karena menurut Toffin 
(2020) kualitas produk kopi menjadi alasan utama bagi para konsumen di dalam 
memilih kedai kopi mana yang akan dibeli produknya. Lebih lanjut, menurut 
Iskandar (2015) kualitas merupakan salah satu syarat menumbuhkan niat beli dari 
konsumen, suatu produk dan layanan dapat dikatakan berkualitas jika produk 
tersebut dapat memenuhi harapan dari konsumen. Kemudian, menurut Windari et 
al. (2019) kepuasan dari setiap konsumen itu berbeda-beda, kemudian ketika 
konsumen puas pada akhirnya akan berniat untuk melakukan pembelian ulang. 

Ketika kualitas dari produk kopi dan pelayanan nya baik, maka konsumen 
yang membelinya akan mengalami kepuasan. Konsumen akan tertarik untuk 
melakukan penyampaian berupa ulasan review tentang minuman kopi yang dibeli 
melalui media sosial yang dimiliki, media sosial memungkinkan seseorang untuk 
melakukan interaksi satu sama lain dalam lingkup online, berbagi pendapat, dan 
pengalaman produk (Hirzianto 2019). Penyampaian pertukaran informasi ini 
disebut dengan electronic word of mouth (E-WOM). E-WOM akan memengaruhi 
konsumen ketika hendak melakukan niat pembelian suatu produk tertentu. Ketika 
semakin banyak ulasan yang disampaikan oleh konsumen melalui media sosial, 
maka akan semakin meningkatkan minat konsumen lainnya untuk membeli, karena 
telah terjadi pertukaran informasi mengenai pengalaman mengonsumsi produk, 
ulasan produk dan layanan dari produk yang dibeli diantara konsumen dalam 
lingkup online. 

Ulasan produk minuman kopi yang sering dibahas oleh konsumen secara 
nyata akan berpengaruh terhadap citra merek dari produk tersebut, yang 
menyebabkan merek menjadi terkenal. Bagi konsumen, merek yang memiliki nama 
besar kerap dijadikan acuan dalam memilih produk karena menjanjikan nilai yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan merek-merek lainnya (Sari 2018). Menurut 
Elseidi dan El-baz (2016) citra merek merupakan kumpulan informasi tentang suatu 
merek yang tersimpan di benak atau ingatan konsumen, contohnya adalah merek 
kedai coffee-to-go seperti Kopi Kenangan dan Janji Jiwa. Hal ini terjadi karena pada 
awal kemunculannya kedua merek tersebut menggunakan quotes-quotes bertema 
puitis tentang percintaan generasi milenial yang diletakkan pada gelas kemasan take 
away yang melekat pada benak konsumennya. 

 

 
Pada akhirnya berdasarkan Tabel 1.4, kedai coffee-to-go merek Kopi 

Kenangan berhasil meraih peringkat pertama dalam Top Brand Award Indonesia 

Tabel 1.4 Top Brand Award Tahun 2020 Kategori Kedai Kopi 
Tahun Pertama Buka Kedai Kopi Jumlah Outlet Pertama Hasil Survei (Persen) 

2017 Kenangan 175 39,9 
2018 Janji Jiwa 500 29,8 
2018 Kulo 300 13,6 

Sumber: Hasil Survei Top Brand Award Indonesia (2020) 
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sebagai merek kedai coffee-to-go terbaik di Indonesia pada tahun 2020. Ketika, citra 
merek suatu produk menjadi terkenal dan diulas dan dibahas oleh semua orang 
maka tentunya konsumen yang belum membeli akan muncul suatu niat untuk 
melakukan pembelian, begitu pula konsumen yang sudah membeli untuk kemudian 
melakukan pembelian ulang mengenai produk tersebut. Menurut Lorena dan 
Martini (2018) intensi pembelian atau niat pembelian secara berulang dapat 
ditingkatkan dengan meningkatkan citra merek serta kualitas produk sebagai 
penentu keberhasilan penjualan. Penyampaian E-WOM yang dilakukan oleh 
konsumen akan memengaruhi niat pembelian dari orang yang belum melakukan 
pembelian, berdasarkan penelitian Laksmi dan Oktaviani (2016) E-WOM akan 
memiliki pengaruh secara langsung terhadap niat pembelian ulang.  
 
1.2   Perumusan Masalah 

Sektor consumer goods saat ini diramaikan dengan munculnya produk-
produk baru (Nuryani 2014). Seperti contohnya kedai coffee-to-go. Kedai coffee-
to-go merupakan salah satu bisnis yang termasuk ke dalam industri Fast Moving 
Consumer Goods (FMCG). Industri FMCG mulai beralih ke e-commerce yang 
didukung oleh aktivitas pemasaran digital melalui website dan media sosial. 
Nielsen (2018) menyebutkan bahwa penjualan online di dunia untuk produk FMCG 
tumbuh empat kali lebih cepat dibandingkan penjualan offline, dengan kawasan 
Asia menjadi kontributor terbesar untuk aktivitas penjualan online FMCG dunia. 
Menurut Panel Dunia Kantar (2019) di Indonesia industri FMCG terus berkembang 
dengan peningkatan 1,3 persen pada tahun 2018 dan untuk produk kategori 
minuman memberikan kontribusi terbesar dibandingkan produk kategori FMCG 
lainnya di Indonesia. 

Pemasaran secara online yang dilakukan dari media sosial melahirkan 
fenomena baru yang disebut dengan social commerce. Menurut Chen dan Sun 
(2014) social commerce dianggap sebagai bagian dari e-commerce yang 
menggunakan media sosial sebagai fasilitas untuk berinteraksi secara sosial antara 
konsumen dan penjual sehingga dapat mempromosikan penjualan dari produk dan 
layanan. 

Melalui media sosial, generasi milenial dapat langsung berinteraksi dan 
berbagi tentang pengalaman pada saat membeli produk. Biasanya, generasi milenial 
akan melihat ulasan secara online karena dapat membantu untuk membuat mereka 
menjadi lebih percaya diri ketika hendak melakukan pembelian (Aji et al. 2020). 
Generasi milenial merupakan generasi yang mengikuti tren, kedai coffee-to-go 
menjual produk kopi yang kekinian dan dibutuhkan oleh generasi milenial dengan 
produk jual berupa minuman kopi susu yang disajikan secara dingin dengan 
menggunakan es batu dan biasanya memiliki rasa yang manis serta gurih ketika di 
minum. 

Generasi milenial memungkinkan terpengaruh oleh konten yang dibagikan 
oleh suatu merek kedai coffee-to-go di media sosial, sehingga generasi milenial 
akan segera mencari informasi dengan detail terkait produk dan pelayanan yang 
ditawarkan oleh berbagai macam merek kedai coffee-to-go yang ada di pasaran, dan 
membuat hasrat atau niat untuk melakukan pembelian menjadi lebih kuat. 
Pemasaran melalui media sosial mampu secara signifikan memengaruhi dan 
meningkatkan niat pembelian ulang dari konsumen karena didorong oleh interaksi 
yang dilakukan konsumen atau hubungan dengan perusahaan (Godey et al. 2016). 
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Menurut survei yang dilakukan Toffin (2020) kedai coffee-to-go sangat 
diminati oleh para konsumen penggemar kopi generasi milenial. Hasil surveinya 
menunjukkan bahwa kedai coffee-to-go yang menyediakan kopi Ready To Drink 
(RTD) berkualitas dengan harga terjangkau sangat diminati generasi yang 
mendominasi populasi di Indonesia saat ini. 

 

 
Dari sisi bisnis, menurut Gambar 1.2, penjualan produk kopi Ready To 

Drink (RTD) di Indonesia dalam enam tahun terakhir terus meningkat, jika pada 
tahun 2013 penjualan volume retail-nya hanya mencapai 50 juta liter, namun pada 
tahun 2018 meningkat pesat hingga mencapai 120 juta liter, dimana pada tahun 
tersebut banyak bermunculan merek kedai coffee-to-go yang secara besar-besaran 
membuka cabangnya hampir disetiap kota-kota besar di Indonesia, seperti 
contohnya Kopi Janji Jiwa, Kulo, Kenangan, dan lain sebagainya. 

Peningkatan jumlah penjualan retail kopi RTD pada kedai coffee-to-go 
menyebabkan tingkat persaingan diantara kedai coffee-to-go yang satu dengan yang 
lainnya menjadi semakin ketat. Namun, persaingan di antara kedai coffee-to-go 
masih belum bisa meningkatkan pemasaran kopi melalui media sosial, kopi sendiri 
termasuk ke dalam kategori Food and Beverages. Hal ini terlihat pada Gambar 1.3 
yang menjelaskan bahwa persentase aktivitas terhadap pencarian produk Food and 
Beverages di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter masih rendah 
jika dibandingkan dengan kegiatan lainnya.  

 

Sumber: Euromonitor Passport (2019) 
Gambar 1.2 Penjualan retail kopi RTD di Indonesia tahun 2013 - 2018 
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Sumber: Jakpat (2018) 

Gambar 1.3 Persentase aktivitas orang dalam menggunakan media sosial 
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Oleh karena itu, pemasaran kopi terutama untuk produk dari kedai coffee-
to-go diharapkan dapat meningkatkan pemasarannya melalui media sosial, karena 
platform media sosial digunakan oleh generasi milenial. Menurut Rahmah (2018) 
para produsen kopi harus mampu mengetahui apa yang sebenarnya konsumen 
inginkan dan harapkan dari produk kopi yang ditawarkan, sehingga pada akhirnya 
konsumen akan memutuskan untuk melakukan pembelian pada produk kopi 
tersebut. Permasalahan dan fenomena yang telah disebutkan inilah yang menarik 
untuk diteliti tentang bagaimana pengetahuan niat pembelian ulang kedai coffee-to-
go yang diukur berdasarkan dari kualitas produk dan pelayanan, E-WOM, citra 
merek, serta untuk menguji seberapa besar pengaruhnya terhadap kepuasan dan niat 
pembelian ulang pada konsumen generasi milenial. Berdasarkan permasalahan 
yang ditimbulkan, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik dan perilaku konsumsi kopi responden? 
2. Bagaimana tingkat kepuasan konsumen generasi milenial yang 

mengonsumsi kedai coffee-to-go di media sosial? 
3. Bagaimana pengaruh variabel kualitas produk dan pelayanan, E-WOM, 

citra merek, dan kepuasan konsumen terhadap niat pembelian ulang kedai 
coffee-to-go pada generasi milenial di media sosial? 

4. Bagaimana implikasi manajerial untuk kedai coffee-to-go lainnya dalam 
upaya menumbuhkan niat masyarakat khususnya generasi milenial untuk 
memutuskan melakukan pembelian ulang kopi di kedai coffee-to-go? 
 

1.3   Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi karakteristik dan perilaku konsumsi kopi responden? 
2. Menganalisis tingkat kepuasan konsumen generasi milenial yang 

mengonsumsi kedai coffee-to-go di media sosial. 
3. Menganalisis pengaruh dari variabel kualitas produk dan pelayanan, E-

WOM, citra merek, dan kepuasan konsumen terhadap niat pembelian ulang 
kedai coffee-to-go pada generasi milenial di media sosial. 

4. Merumuskan implikasi manajerial untuk meningkatkan penjualan di 
perusahaan kedai coffee-to-go.  
 

1.4   Manfaat Penelitian 
 Terdapat beberapa manfaat penelitian berupa manfaat praktis dan manfaat 
akademis dari penelitian ini, di antaranya: 

1. Untuk manfaat praktis bagi para pemilik usaha kopi di kedai coffee-to-go, 
diharapkan penelitian dapat memberikan informasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi niat pembelian ulang, serta menjadi bahan pertimbangan 
mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan 
kualitas produk, citra merek dan kepuasan konsumen untuk membantu 
pihak perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran yang akan 
dilakukan demi menunjang penjualannya agar dapat bersaing dengan merek 
lain yang telah terkenal terlebih dahulu di masyarakat. 

2. Manfaat akademisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 
pemikiran dan sebagai sumber referensi bagi institusi pendidikan untuk 
bahan penelitian yang sejenis. 
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1.5   Ruang Lingkup Penelitian 
 Penelitian ini difokuskan pada konsumen kedai coffee-to-go generasi 
milenial yang telah melakukan pembelian minimal satu kali dalam enam bulan 
terakhir dan berniat untuk membeli kembali produk yang dijual di kedai coffee-to-
go. Penelitian ini hanya mencakup pada variabel kualitas produk dan pelayanan, E-
WOM, dan citra merek, serta mengetahui pengaruhnya terhadap kepuasan 
konsumen dan niat pembelian ulang. E-WOM di dalam penelitian ini berfokus pada 
interaksi dari mulut ke mulut yang dilakukan secara online melalui media sosial.   




