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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu pelaku bisnis Coffee Shop lokal yang beberapa tahun belakangan 

ini cukup dikenal masyarakat di pasar kopi, khususnya di Jakarta yaitu Dua 

Coffee. Dua Coffee berdiri pada akhir 2016. Kafe ini didirikan oleh Omar Karim 

dan Rinaldi Nurpratama. Bukan sembarang kafe atau kedai kopi saja, bagi Omar 

dan Rinaldi, Dua Coffee merupakan wujud dan pencapaian dari cita-cita mereka. 

Membuka gerai Dua Coffee di luar negeri pada tahun 2019 yang terletak di 

Washington DC, Amerika Serikat merupakan salah satu wujud pencapaian dari 

cita-cita mereka. Seiring dengan berjalannya waktu Omar dan Aldi membuka 

beberapa gerai kopi di daerah Jakarta seperti, Bintaro, Tebet, dan Senayan. 

Sedangkan di Jawa barat ada Bandung, Tasikmalaya, dan Bogor. 

Kopi memiliki penggemar berat di beberapa daerah seperti  di Kota Jakarta. 

Belakangan ini tren kopi semakin marak melanda Kota Jakarta. Pertumbuhan 

gerai-gerai kopi modern ini melonjak tinggi dan menjamur di berbagai daerah 

khususnya di Jakarta. Mengutip dari Antaranews.com, Jumlah kedai kopi rata-rata 

naik tiga kali lipat dalam tiga tahun terakhir, Kini jumlah kedai kopi mencapai 

3.000 sampai 8.000 outlet di Indonesia. Kedai kopi pada tahun-tahun belakangan 

ini mempunyai prospek cukup baik dengan semakin membaiknya kondisi 

perekonomian. Hal ini mendorong para wiraswasta untuk membuka usaha-usaha 

baru atau mengembangkan usaha yang sudah beroperasi, yang sekaligus 

mengakibatkan persaingan antara kedai kopi semakin ketat. 

Menurut Head Of Marketing PT Toffin Indonesia mengutip dari website 

Tribunnenews.com yang berjudul “Kedai kopi terus tumbuh di Jakarta dan 

sekitarnya diperkirakan ada 1500 kedai kopi” menjelaskan bahwa terdapat lebih 

dari 1.500 kedai kopi di Jakarta. Di tengah maraknya kedai kopi di Jakarta tahun 

2021 walaupun terjadi pandemi covid-19 Dua Coffee memberanikan membuka 

cabang gerai kopi mereka di Tebet dan juga Senayan. Persaingan ketat dalam 

industri kedai kopi disaat ini membuat  Marketing PR Dua Coffee diharuskan 
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dapat mempertahankan eksistensinya agar tetap ramai dikunjungi oleh pelanggan 

dan dapat terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. 

Selaras dengan Fajrianto (2018) untuk mengetahui bagaimana strategi 

MPR dan media apa yang digunakan oleh PT Wahana Mitra Wisata dalam 

Meningkatkan penjualan produk umrah. MPR PT Wahana Mitra Wisata 

menggunakan strategi dari Harris yaitu, Pull( Memaksimalkan kekuatan dengan 

mengadakan acara awarding, halal bihalal dan quiz),Push ( Melakukan Publikasi 

Melalui media sosial dengan promosi pada waktu tertentu), dan Pass ( Mengikuti 

Kegiatan sosial yang ada di sekitar lingkungan). Didasarkan dengan Novianto 

(2010) Strategi PR dalam mempertahankan eksistensi dapat dilakukan melalui 

serangkaian kegiatan internat, informatif dan edukatif. 

Pertumbuhan kedai kopi di Cipete pada tahun 2015-2016 tidak begitu pesat. 

Hanya ada beberapa kedai kopi yang berada di Cipete. Namun kemudian seiring 

berjalannya waktu dengan naiknya bisnis kopi membuat banyaknya kedai kopi 

baru yang dibuka di Cipete. Karena jalan Cipete Raya sendiri memiliki lokasi 

yang sangat strategis. Hal tersebut yang menjadikan Cipete sebagai lokasi emas 

untuk mendirikan usaha bisnis coffee shop. Dua Coffee bisa dikatakan sebagai 

salah satu pelopor kedai kopi yang berada di Cipete. Pada saat itu penjualan dari 

Dua Coffee belum memenuhi target dikarenakan di Cipete sendiri terdapat 30 

kedai kopi yang sama-sama bersaing untuk mendapatkan pelanggan serta kedai 

kopi lain yang memiliki tempat yang lebih strategis serta konsep yang lebih unik 

jika dibandingkan dengan Dua Coffee. 

 Aditya, (2015) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa  Seiring 

berjalannya waktu, pesaing di antara perusahaan di bidang kedai kopi  semakin 

meningkat. Agar menarik kosumen yang sangat diperlukan usaha maksimal yang 

terencana dari waktu ke waktu .  Fungsi Public Relations (PR) yang bukan 

sekedar pelengkap komunikasi atau pelaksana aktivitas namun menjadi pagar 

terutama untuk menentukan bagaimana berkomunikasi dengan publik memberi 

dukungan bagi kinerja marketing. Apa pun aktivitas yang akan dibuat tidak akan 

efektif jika brand tidak relevan terhadap targetnya. Upaya yang dilakukan setiap 

masing-masing perusahaan atau pemilik bisnis pastinya membuat suatu strategi 
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penjualan dengan cara menciptakan produk yang berinovasi dan memberikan 

kepuasan kepada pelanggannya. (Ivan et al, 2013) 

Pada awalnya penjualan yang biasa dilakukan oleh Dua Coffee sebelum 

melakukan relokasi tempat hanya mencapai 35-50 cup minuman per hari nya, 

setelah Dua Coffee melakukan relokasi ke tempat yang baru maka penjualannya 

meningkat menjadi 100-150 lebih cup minuman per harinya. Fenomena saat ini 

kedai kopi merupakan sebuah rumah nyaman tempat kita menikmati bercangkir-

cangkir kopi kesukaan. kedai kopi dibuat dengan kenyamanan dan didesain 

dengan konsep menarik yang membuat pengunjung tak hanya menikmati kopi 

tetapi juga melebur dalam suasana yang melingkupinya. Industri bisnis di bidang 

kedai kopi merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang pesat pada masa 

ini. kedai kopi saat ini Sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia 

Evita et al (2018) mengemukakan bahwa untuk mengetahui strategi MPR 

dan aktivitas PR serta bagaimana cara meningkatkan jumlah pelanggan di PT. 

Bach Multi Global (BMG). PT.Bach Multi Global  menerapkan strategi MPR 

yaitu kegiatan nya adalah menawarkan layanan after sales kepada customer, 

promosi iklan, dan sales call ke kantor-kantor. Agung (2012) Strategi Marketing 

Public Relations Telkomsel untuk menjaga loyalitas pelanggan yaitu 

menggunakan strategi Pull, Push, Pass. Bentuk dan alat kegiatan marketing public 

relations Grapari Telkomsel seperti melakukan publikasi dan iklan. Sedangkan 

menurut Rosiane (2011) menitikberatkan penelitian pada observasi dan suasana 

alamiah.  

Promosi yang dilakukan oleh  Dua Coffee  dengan baik melalui beberapa 

platform di media social, penjualan melalui online shop, pemberian diskon pada 

tanggal tertentu dan event tentang kedai kopi yang banyak diikuti membuat 

pelanggan menjadi lebih tertarik untuk mengenal Dua Coffee lebih dalam. 

Publikasi mengenai produk  di media social juga merupakan salah satu strategi 

MPR dalam memasarkan produknya (Mudillah,2016).  Orientasinya karena 

memiliki beberapa kompetitor seperti (Twin House dan Tipsea). Dua Coffee 

konsisten untuk terus memberikan yang terbaik kepada pelanggan, seperti Selain 

memutuskan untuk mencari lokasi yang lebih strategis, mengganti interior yang di 
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desain seperti rumah sehingga membuat Dua Coffee menciptakan konsep “Feels 

Like Home” dan juga konsistensi dalam menyajikan produk. 

Menurut Christian et al (2016) untuk mengetahui strategi MPR yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaud 

dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa event 

merupakan program utama dalam meningkatkan kunjungan wisatawan tahun 

2016/2017. Humaira (2019) untuk mengetahui bentuk Strategi Marketing Public 

Relations dalam Mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru. Promosi melalui 

Publikasi, Identitas Media, Events, Berita, Pensponsoran dan Berperan Serta 

Aktivitas Sosial Telah dilakukan dengan baik Oleh Hotel Grand Suka Pekanbaru. 

Setiap kedai kopi akan berusaha memberikan nilai tambah (value added) 

yang berbeda terhadap produk dan jasa serta pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggannya. Nilai tambah inilah yang membuat suatu kedai kopi berbeda dari 

yang lainnya dan menyebabkan orang mempunyai alasan sendiri memilih kedai 

kopi itu dibandingkan dengan kedai kopi lainnya. Berdasarkan data dari Asosiasi 

Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Tingkat konsumsi kopi dalam negeri 

berdasarkan hasil survey LPEM UI tahun 1989 adalah sebesar 500 

gram/kapita/tahun. Dewasa ini kalangan pengusaha kopi memperkirakan tingkat 

kopi di Indonesia telah mencapai 800 gram/kapita/tahun. Berdasarkan data dalam 

kurun waktu 20 tahun konsumsi kopi telah meningkat 300 gram/kapita/tahun. 

Tingkat stress yang semakin tinggi membuat masyarakat ataupun kalangan 

mahasiswa membutuhkan tempat Refreshing sekedar untuk melepas lelah yang 

bisa menyegarkan pikiran, suasana kembali.Masyarakat terbukti mempunyai 

minat yang besar untuk mengunjungi tempat yang digemari oleh semua kalangan 

ini yaitu kedai kopi. Pergeseran budaya membuat keberadaan kedai kopi semakin 

digemari oleh masyarakat, peran media-media yang sering mempromosikan kedai 

kopi sangatlah mendukung perkembangan warung khusus kopi ini. Kegunaan lain 

dari kedai kopi menurut Ghozali (2008) adalah tempat untuk rekreasi atau 

bersantai, tempat menghilangkan stress akibat aktivitas sehari-hari, tempat untuk 

meeting dengan rekan bisnis, tempat untuk berkumpul dengan teman-teman, 

dikarenakan masyarakat Indonesia senang bersosialisasi. 
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Dua Coffee pada awal tahun 2017 berkesempatan untuk mengikuti salah 

satu acara mengenai industri kopi di Washington DC, diajak oleh Kementerian 

Pariwisata untuk mewakili Indonesia dalam bidang kopi. Hal terkait membukakan 

banyak pintu luas untuk perkembangan Dua Coffee dalam sebuah Industri Kopi, 

Mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia maupun Internasional. Dua Cofee 

berhasil membuka gerai kopi nya di Mancanegara, dan kemudian seiring dengan 

berjalannya waktu Dua Coffee telah membuka sebanyak 7 outlet yang tersebar di 

bagian Pulau Jawa, Indonesia. Pembukaan Outlet juga memberikan banyak 

peluang khususnya Sumber Daya Manusia, SDM tentunya sangat dibutuhkan 

dalam perkembangan Dua Coffee pelayanan serta peningkatan kualitas. 

Di tengah bisnis kedai kopi yang dipenuhi dengan industri besar, industri 

rumahan tak mau ketinggalan menampakkan dirinya. Sejak beberapa tahun 

terakhir, banyak pelaku bisnis kedai kopi lokal mulai digemari masyarakat, baik 

dari pelaku bisnis baru hingga lama. Pelaku bisnis kedai kopi lokal memberi ciri 

khas berbeda dengan membentuk, mengembangkan, mempertahankan loyalitas 

pelanggan & Eksistensinya di tengah maraknya kedai kopi di 

Jakarta.Perkembangan kedai kopi Mencapai tiga kali lipat dari tahun sebelumnya 

di abad ke-21 ini. Awal tahun 2020 hingga saat ini masuknya virus Corona ke 

Indonesia tentunya membuat perjalanan bisnis seseorang, perusahaan dan lain 

sebagainya terganggu semenjak diadakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB). Dimana kebanyakan orang di minta untuk melakukan segala hal 

dirumah. 

Berdasarkan referensi penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diketahui 

dengan topik terkait strategi marketing PR di setiap lembaga.  Strategi marketing 

PR merupakan hal yang sangat penting dalam industri bisnis guna menarik minat 

masyarakat untuk membeli produk tersebut. Penelitian terdahulu membantu 

peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari 

penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian yang dibuat 

lebih melihat pada Strategi Marketing Public Relations dalam mempertahankan 

Eksistensi di tengah Maraknya Kedai Kopi di Jakarta ‘Dua Coffee’ dengan 

menggunakan Teori Whalen’s 7 Step Strategic Planning Process (Perencanaan 

Strategis Marketing Public Relations) menurut Harris dan Whalen.  
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Permasalahan yang terjadi saat ini adalah maraknya kedai kopi di Jakarta  

baik kedai kopi lokal maupun internasional dengan persaingan sangat ketat. 

Peneliti mengangkat tema ini karena peneliti memiliki perhatian yang besar 

terhadap perkembangan industri kopi, khususnya Dua Coffee. Dua Coffee 

menjadi pilihan peneliti karena Dua Coffee merupakan kedai kopi yang telah 

berdiri sejak tahun 2016 dan ikut bersaing dalam mempertahankan eksistensinya 

diantara banyaknya kedai kopi. Peneliti ingin mengetahui Strategi MPR Dua 

Coffee dalam mempertahankan eksistensinya dengan menggunakan Teori 

Whalen’s 7 Step Strategic Planning Proccess. Kegiatan dibagi menjadi 7 langkah 

yang dimulai dari analisa situasi, membuat tujuan kegiatan, menentukan strategi 

perusahaan dan targetnya, membuat pesan inti, menentukan taktik hingga 

evaluasi. 

 Nama 'dua' ini diambil dari bahasa Arab yang berarti 'doa' atau keinginan. 

Dua Coffee pertama kali membuka gerainya yang berlokasi di Jl. Cipete Raya 

No.66, Cipete Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta 12410. Yang bermula hanya memiliki satu gerai kopi, Dua Coffee kembali 

membuka gerai berikutnya di daerah Jakarta (Bintaro, Tebet & Senayan), Jawa 

Barat ( Bandung, Bogor & Tasikmalaya) dan juga Washington DC, Amerika 

Serikat. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

memilih judul “Strategi Marketing PR Dua Coffee dalam Mempertahankan 

Eksistensi di tengah Maraknya Kedai Kopi di Jakarta”. 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan 

masalah penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Marketing PR Dua Coffee 

dalam Mempertahankan Eksistensi di tengah Maraknya Kedai Kopi di Jakarta? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Terdapat 2 tujuan pada penelitian ini yaitu : 

 Tujuan Praktis : 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi marketing PR Dua 

Coffee dalam mempertahankan eksistensi di tengah maraknya kedai 

kopi di Jakarta. 

 Tujuan Teoritis : 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Ilmu komunikasi 

khususnya dalam Strategi Marketing PR. 

I.4 Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik akademis 

maupun praktis. 

Manfaat Akademis  : 

       Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kajian akademis sehingga 

dapat memberikan nilai tambah peran fungsional kehumasan. Manfaat secara 

akademik dari penelitian yang dilaksanakan yaitu penelitian ini diharapkan 

dapat membantu dalam pengembangan pengetahuan dan ilmu komunikasi. 

Penerapan-penerapan teori Public Relations pada umumnya dan strategi 

Marketing Public Relations untuk mempertahankan eksistensi sebuah 

perusahaan khususnya. Diharapkan pula Penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk pembuatan penelitian sejenis. 

Manfaat Praktis  : 

       Hasil penelitian praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan bagi organisasi ataupun Lembaga, khususnya perusahaan 

yang bergerak di bidang Food and Beverages dalam mempertahankan 

eksistensinya di era persaingan ketat ini dan Sebagai bahan Evaluasi untuk 

Dua Coffee.  

I.5   Sistematika Penulisan 

        Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada 

skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang 

merupakan kerangka dan penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan secara 

umum pedoman penulisan skripsi di lingkungan Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Jakarta yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 
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Bab ini berisi latar belsakang masalah yang membahas mengenai 

urgensi dan gap penelirian,  perumusan masalah mengenai strategi 

dan faktor dalam menjalankan strategi marketing PR Dua Coffee 

dalam mempertahankan eksistensi ditengah maraknya kedai kopi 

di Jakarta, terdapat tujuan praktis dan teoritis, manfaat penelitian 

terdapat manfaat akademis maupun praktis dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi beberapa konsep penelitian yang meliputi 

Komunikasi Pemasaran; Public Relations; Marketing Public 

Relations; Strategi Marketing PR dan Eksistensi. Dengan Teori 

penelitian menggunakan Whalen’s 7 Step Strategic Planning 

Proccess, dan Kerangka Pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi obyek penelitian yaitu Dua Coffee, Jenis penelitian 

kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data dengan wawancara 

mendalam dan dokumentasi, Sumber data diperoleh dengan 

memilih 2 key informan dan 4 informan dengan kriteria yang 

telah ditentukan oleh peneliti.. Teknik analisis data menggunakan 

reduksi data atau coding; penyajian data dan melakukan verifikasi 

menggunakan teknik keabsahan data dengan uji kredibilitas 

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dan 

waktu serta lokasi penelitian pada bulan Agustus – Oktober 2021 

di dua outlet Dua Coffee yaitu Tebet, Jl. Tebet Timur Raya No.9, 

RT.1/RW.7, Tebet Tim., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah 

dilakukan oleh 

Peneliti berjudul Strategi Marketing Public Relations Dua 

Coffee dalam Mempertahankan Eksistensi di Tengah Maraknya 

Kedai Kopi di Jakarta.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi serangkaian argument terakhir dari peneliti setelah 

menemukan hasil penelitian dan pembahasan dalam menjawab 

persoalan yang ada. Kesimpulan diambil sehingga menjadi tesis 

(argument teoritik) yang merangkum dan menyederhanakan 

pembahasan dengan mempertimbangkan kerangka berfikir, 

sehingga melahirkan kesimpulan umum mengenai Strategi 

Marketig Public Relations Dua Coffee dalam Mempertahankan 

Eksistensi di Tengah Maraknya Kedai Kopi di Jakarta.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi referensi pendukung dalam penelitian ini berupa buku, 

jurnal, dan referensi lainnya. 

LAMPIRAN 

Berisi pedoman wawancara, hasil wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti dengan pihak lainnya, kemudian terdapat 

hasil dokumentasi berupa gambar. 
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