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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang 

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ditengah kesibukan yang dijalani 

masyarakat perkotaan, kehadiran coffeeshop sangat diminati. Masyarakat bisa 

beristirahat sejenak untuk melepas penat dan lelah yang dialaminya dengan 

menikmati waktunya bersama teman maupun dirinya sendiri sambil meminum 

segelas kopi atau teh yang dihidangkan di coffeeshop. Banyak orang yang 

melakukan relaksasi tidak hanya dengan menikmati itu semua tapi juga dengan 

mengabadikannya dalam foto yang kemudian diunggah di media sosial. 

Coffeeshop adalah kedai kopi moderen yang menyediakan sajian minuman 

olahan dari kopi maupun teh. Perkembangan bisnis coffeeshop sendiri di 

Indonesia khususnya di kota-kota besar sudah semakin berkembang. Dilihat dari 

penduduknya yang semakin konsumtif, Jakarta merupakan salah satu wilayah 

yang paling berpotensi untuk bisnis coffeeshop.  

Awalnya, perkembangan coffeeshop di Jakarta belum begitu besar. 

Coffeeshop yang terdapat di Jakarta masih coffeeshop-coffeeshop yang merupakan 

cabang dari coffeeshop luar negeri. Sebelumnya coffeeshop yang terdapat di 

Jakarta sebagian besar hanya Starbucks, dan The Coffee Bean. Sekarang sudah 

semakin banyak coffeeshop yang berada di Jakarta tidak hanya dari luar negeri 

tetapi coffeeshop lokal juga semakin banyak bermunculan seperti Starbucks, The 

Coffee Bean, Djournal, Coffee Toffee, Anomali, Ladang Coffee, Blacklist, 

Woodpecker, Coffee Life, Excelso, Cuppa Coffee, The Goods Café, Caffé Bene 

dan masih banyak lagi. Hal ini tentu memicu persaingan dalam industri coffeeshop 

untuk bisa menjadi yang terbaik dan memiliki banyak konsumen. Di tengah 

persaingan ini pengusaha coffeeshop harus bisa bertahan dalam bersaing dan 

mampu untuk mendekatkan diri kepada konsumen sehingga terbentuk loyalitas 

pelanggan. Seperti dilansir oleh Kopibajawa.com (30 Juli 2014, 1:09pm) –

 Persaingan bisnis coffee shop yang semakin ketat akhir-akhir ini merupakan 

perkembangan positif bagi perkembangan industri kopi di dalam negeri. 

Konsumen semakin bebas menentukan coffee shop mana yang sesuai dengan 
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seleranya dan yang bisa memenuhi kebutuhannya. Hal ini membuat para pelaku 

bisnis coffee shop berlomba-lomba memberikan produk dan kualitas terbaik, 

karena kepuasan dan loyalitas pelanggan adalah tujuan utama.  

Selain itu seperti juga dilansir oleh Vibiznews.com (19 Maret 2015, 

2:28pm)– Michael Sumbayak Executive Director LEPMIDA mengatakan, “Pasar 

kopi domestik terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya 

pendapatan perkapita individu di Indonesia dan juga dengan trend gaya hidup (life 

style) dimana bermunculan coffee shop yang menjamur di mana-mana yang salah 

satu motornya adalah Starbucks.”  

Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, 

mempertahankan konsumen berarti meningkatkan kinerja keuangan dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, hal ini menjadi alasan utama 

bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Memiliki 

konsumen yang loyal adalah tujuan akhir dari semua perusahaan. Semakin 

mahalnya biaya perolehan pelanggan baru dalam kondisi persaingan yang ketat 

serta adanya kenyataan bahwa tingkat kemampulabaan perusahaan berbanding 

lurus dengan pertubumbuhan hubungan antara perusahaan dan pelanggan secara 

permanen menjadi dua hal yang menjadi petimbangan akan pentingnya loyalitas 

pelanggan.  

Loyalitas pelanggan itu sendiri ditandai tidak hanya dengan adanya 

pelanggan yang melakukan pembelian secara berulang tetapi juga mempunyai 

komitmen dan sikap yang positif terhadap perusahaan seperti mau 

merekomendasikan orang lain untuk membeli produk yang dijual perusahaan 

tersebut. Pelanggan yang memiliki loyalitas terhadap suatu produk atau 

perusahaan tertentu memiliki rasa keterikatan sehingga akan terus membeli atau 

menggunakan produk yang sama meskipun banyak alternative-alternatif lain di 

luar sana. Pelanggan akan memiliki rasa loyal apabila mereka merasa puas akan 

apa yang ditawarkan dan disediakan oleh perusahaan tersebut. Pelanggan yang 

sangat puas tentu akan setia dalam waktu yang lama, membeli lebih banyak, dan 

mau merekomendasikan produk dan mengajak orang lain.  
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Tabel 1 Top Brand Coffee Shop Indonesia 

 

Coffee Shop 

Merek TBI TOP 

Starbucks 47,8% TOP 

The Coffee Bean & Tea Leaf 7,3%  

Espresso 6,4%  

Ngopi Doeloe 4,3%  

Excellso 3,7%  

Kopi Luwak 3,4%  

Sumber : www.topbrand-award.com diakses 22 April 2016 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Top Brand Indonesia 

didapatkan hasil seperti pada tabel 1 bahwa Starbucks merupakan coffee shop 

yang berada pada tingkat pertama dengan presentase sebesar 47,8% 

menjadikannya sebagai brand yang paling diminati di Indonesia. Selain 

Starbucks, yang menjadi competitor utamanya adalah The Coffee Bean dan 

Excelso yang mendapatkan peringkat kedua dan keempat dalam tabel. Karena 

itulah peneliti memilih Starbucks untuk melakukan penelitiannya.  

Starbucks Coffee adalah kedai kopi yang berasal dari Amerika. Starbucks 

didirikan pertama kali pada tahun 1971 di Seattle, USA oleh 3 orang pendirinya 

yang bernama Jeny Baldwin, Zey Siegel, dan Goredon Bowker yang kemudian 

pada tahun 1982 Howard Schultz bergabung. Nama Starbucks sendiri diambil dari 

salah satu karakter dalam novel terkenal ‘Moby Dick’ dengan logonya yang 

berupa putri duyung berekor dua yang biasa disebut dengan sebutan Siren. 

Starbucks Coffee merupakan sebuah perusahaan retail kopi yang menjual produk 

minuman espresso ala Italia. Starbucks merupakan salah satu coffee shop terbesar 

tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Starbucks Corporation adalah sebuah 

perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang 

berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi 

terbesar di dunia, dengan 20.336 kedai di 61 negara. Starbucks menjual minuman 

panas dan dingin, biji kopi, salad, sandwich panas dan dingin, kue kering manis, 

camilan, dan barang-barang seperti gelas dan tumbler. Banyak juga diantara 

produk perusahaan yang bersifat musiman atau spesifik terhadap daerah tempat 

kedai berdiri. Starbucks memiliki ciri khas dengan Baristanya yang menggunakan 
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celemek berwarna hijau, sedangkan untuk Barista senior menggunakan celemek 

hitam. Apabila ada pengunjung yang data akan selalu disapa oleh semua Barista, 

dan di setiap pesanan pelanggan akan dituliskan nama pembeli di cupnya. 

Sejak didirikan tahun 1971 di Seattle sebagai pemanggang dan pengecer biji 

kopi setempat, Starbucks meluas dengan cepat. Pada tahun 1990-an, Starbucks 

membuka kedai baru setiap hari kerja, satu tahap yang terus dilanjutkan sampai 

tahun 2000-an. Kedai pertama di luar Amerika Serikat atau Kanada dibuka pada 

pertengahan 1990-an, dan jumlah kedainya di luar negeri mewakili sepertiga dari 

total kedai Starbucks di seluruh dunia. Perusahaan ini berencana membuka 900 

kedai baru di luar Amerika Serikat pada tahun 2009, dan telah menutup 300 kedai 

di Amerika Serikat sejak 2008. Starbucks Coffee Indonesia pertama kali 

membuka tokonya di Plaza Indonesia pada tanggal 17 May 2002. Dan sejak 

tanggal 20 April 2013, Starbucks Coffee Indonesia telah mendirikan lebih dari 

147 toko di kota-kota besar di Indonesia. PT. Sari Coffee Indonesia merupakan 

pemegang lisensi utama Starbucks Coffee International di Indonesia dengan 

Anthony Cottan sebagai Direktur dari PT. Sari Coffee Indonesia. 

(www.starbucks.co.id diakses pada 26 Maret 2016)  

Salah satu kedai Starbucks yang memiliki pelanggan paling ramai bahkan di 

ketiga kedai adalah Starbucks yang berlokasi di Pondok Indah Mall. Kedai 

Starbucks di Pondok Indah Mall memiliki desain interior dan suasana yang dapat 

memberikan rasa kenyamanan pada konsumennya seperti kedai-kedai Starbucks 

lainnya. Tidak hanya itu, Barista, sebutan bagi peracik kopi dan front liner 

Starbucks, dinilai ramah dan menyenangkan sehingga konsumen pun merasa 

dekat dengan mereka.  

Barista Starbucks memiliki program-program yang selalu dilakukan untuk 

menjaga hubungan baik dengan pelanggannya. Program yang dijalankan antara 

lain Coffee Talk, program ini memungkinkan pelanggan untuk bercengkerama 

mengenai kopi dengan Barista di Starbucks. Selain coffee talk, Barista starbucks 

juga diharuskan untuk bisa memahami apa yang diinginkan pelanggannya dengan 

memberikan saran, Barista Starbucks juga dilatih untuk menghargai personal 

connections dan memberikan pelanggan pengalaman yang memuaskan, kegiatan 

ini disebut sebagai Put Customer as First. Program lain yang sama pentingnya 
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yang harus dilakukan oleh Barista Starbucks yaitu Greeting, Barista diharuskan 

untuk menyapa pelanggan yang datang ke kedai Starbucks. Starbucks selalu 

memberikan inovasi baru untuk memuaskan pelanggannya. Salah satu 

programnya adalah dengan mengeluarkan menu minuman terbaru dan special di 

setiap bulannya. Starbucks juga memiliki program discount untuk pelanggan yang 

melakukan pembelian dengan membawa tumblr Starbucks nya sendiri. Starbucks 

juga memiliki inovasi baru yang berbeda dan belum ada diantara kompetitornya 

yaitu dengan menerbitkan Starbucks Card.   

Starbucks Card merupakan sebuah kartu yang dikeluarkan oleh Starbucks. 

Kartu ini berfungsi sebagai kartu member dan juga alat bayar yang akan 

memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi pembayaran. Pelanggan yang 

mengaktifkan Starbucks Card nya merupakan pelanggan yang aktif dan menjadi 

member. Starbucks Card memberikan keuntungan kepada pelanggan seperti 

mendapatkan minuman gratis, maupun potongan harga untuk pembelian botol 

minum atau biji kopi. Selain itu juga pelanggan berkesempatan untuk 

mendapatkan biji kopi secara gratis apabila telah melakukan transaksi dalam kala 

waktu tertentu. Pada saat hari ulang tahun pelanggan, pelanggan juga akan 

mendapatkan minuman gratis. Berbeda dengan pesaing lainnya, Starbucks 

merupakan coffeeshop pertama yang mengeluarkan Starbucks Card sebagai alat 

bayar dan kartu member. Sampai saat ini belum ada coffeeshop lain yang 

menggunakan kartu sebagai alat bayar dan membership seperti Starbucks. 

Melihat pembahasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitan di 

Starbucks Pondok Indah Mall, karena penulis ingin mengetahui apakah ditengah 

persaingan bisnis coffeeshop yang ketat sekarang ini dengan customer relations 

yang dijalankan oleh Barista Starbucks Pondok Indah Mall dapat berpengaruh 

dengan loyalitas pelanggan Starbucks. Peneliti memilih Starbucks dibandingkan 

coffeeshop lain yang menjadi kompetitor dari Starbucks dikarenakan peneliti 

merasa Starbucks memiliki customer relations yang lebih baik dibandingkan 

kompetitornya dan juga karena Starbucks memiliki banyak program dan gebrakan 

baru seperti halnya Starbucks Card yang memberikan kemudahan bagi pelanggan 

dalam melakukan transaksi pembayaran. 
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Atmadji (2012) meneliti Customer Relations pada Asuransi Sequislife yang 

mengukur program Service Excellent yang memiliki tujuan untuk membangun 

dan memelihara hubungan dengan konsumen. Hal ini terwujudkan di dalam 

pengimplementasian Service Excellent, yang didalamnya berisi program-program 

yang mempermudah nasabahnya. Dan penelitian Samuel (2012) tentang Customer 

Relationship Marketing dan pengaruhnya terhadap kepercayaan konsumen untuk 

mendapatkan loyalitasnya. Kepercayaan konsumen online bank nasional dapat 

merupakan mediasi yang kuat antara komit-men bank dalam melayani dan 

penanganan keluh-an konsumen dalam memengaruhi loyalitas konsumen. 

Sedangkan Yolanda dan Sandjaja (2014) mendeskripsikan tentang CRM pada 

Hotel Santika bahwa Public Relations Hotel Santika Premiere Jakarta menerapkan 

customer relationship management dalam upayanya melakukan pembinaan 

hubungan dengan pelanggannya yang meliputi seluruh siklus hidup pelanggan 

mulai dari tersangkat sampai pengajur. Soediono (2014) memberikan hasil lain 

berkaitan dengan Customer Relationship Management Industri Mobil Indonesia 

hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi CRM pada Toyota, dengan 

menganalisa salah satu dealer yaitu Auto2000 berjalan dengan baik dan 

mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kelangsungan perusahaan dan 

mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar.  Serta penelitian Halim dan 

kawan-kawan (2014) menjelaskan bahwa sistem e-CRM memiliki potensi yang 

besar untuk mempertahankan customer yang ada maupun mendapatkan customer 

baru, mengingat hampir seluruh customer perusahaan sudah menggunakan 

internet dan sekarang mulai terjadi peralihan dari generasi tua ke generasi muda 

yang sudah akrab dengan istilah internet. Berdasarkan hasil-hasil diatas 

menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian yang telah dilakukan adalah 

berkaitan dengan strategi dari customer relationship management. Sedangkan 

pada penelitian yang akan diteliti Customer Relations yang dilakukan oleh Barista 

Starbucks melalui program-programnya yang telah disebutkan sebelumnya akan 

diukur pengaruhnya pada loyalitas pelanggan. Peneliti berfokus pada customer 

relations yang dilakukan langsung oleh Barista Starbucks selaku front liner untuk 

mengetahui apakah customer relations berpengaruh terhadap customer loyalty 

yang dianggap penting dalam persaingan bisnis yang semakin ketat ini.  
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Maka penulis memilih judul penelitian ini Pengaruh Customer Relations 

Barista terhadap Loyalitas Pelanggan Starbucks Pondok Indah Mall.  

 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah, “Seberapa 

besar pengaruh Customer Relations Barista terhadap Loyalitas Pelanggan 

Starbucks Pondok Indah Mall?” 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki tujuan yaitu untuk 

mengukur seberapa besar pengaruh customer relations Barista terhadap loyalitas 

pelanggan Starbucks Pondok Indah Mall.   

 

I.4  Manfaat Penelitian 

Dengan tujuan yang dikemukakan di atas, maka manfaat penelitian yang 

diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

 

I.4.1  Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian diharapkan penulis dapat memberikan pengetahuan dan 

penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang 

public relations terutama customer relations serta mengetahui sejauh mana 

penerapan teori mengenai customer relations yang dikemukakan oleh para ahli 

dengan kenyataan yang ada di masyarakat. 

 

I.4.2  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak – pihak atau 

lembaga yang ingin melakukan kegiatan customer relations. 
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I.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  KAJIAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori yang menjadi landasan pokok 

permasalahan yaitu teori public relations, customer relations, 

customer loyalty, serta kerangka pemikiran. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian kuantitatif, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode pengujian 

instrumen, teknik analisis data, serta waktu dan tempat penelitian.  

 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian penulis. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

diberikan terhadap masalah penelitian 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi judul buku, jurnal, dan bahan – bahan penerbitan lainnya yang 

dilengkapi dengan tahun terbit, nama pengarang, dan informasi seputar 

berbagai sumber yang digunakan. 

 

LAMPIRAN 

Lampiran ini berisikan data-data pendukung untuk penelitian seperti 

perhitungan statistik dan dokumentasi.  
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