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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang   

 Seperti yang kita tahu, bahwa kopi dari turun-menurun menjadi salah satu 

minuman yang berfungsi sebagai penghilang pengantuk. Pada zaman dahulu biasanya 

secangkir kopi hanya dapat dinikmati di sebuah rumah saja, akan tetapi untuk saat ini 

kopi dapat dinikmati di mana saja dengan adanya modernisasi. Saat ini, budaya 

meminum kopi atau populer dengan sebutan ngopi menjadi sebuah budaya yang telah 

menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Berbeda dengan jaman dahulu, budaya 

meminum kopi pada umumnya hanya dapat dinikmati oleh kaum bangsawan, namun 

pada kenyataannya sampai pada saat ini setiap indivisu bisa menikmatinya kapan saja 

dan dimana saja tanpa memandang status ekonomi ataupun sosial seseorang (Daya, 

2019). Tidak hanya itu, kebiasaan budaya meminum kopi pada jaman dahulu lebih 

identik pada pria dewasa, akan tetapi kini sekarang anak muda baik itu laki-laki 

maupun perempuan dan dari segala usia pun dapat menikmatinya.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Data International Coffee Organization 

(dalam databoks.katadata.id) yang disajikan pada tabel 1.1, menyatakan bahwa tingkat 

konsumsi kopi di Indonesia pada periode 2000-2016 mengalami kenaikan, dimana 

pada tahun 2000, konsumsi kopi di Indonesia mencapai 1,6 juta bungkus. Sedangkan 

pada tahun 2016 mencapai 4,6 juta bungkus. Diikuti oleh data yang diambil dari Pusat 

Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2016 yang disajikan pada tabel 1.2 
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menyatakan bahwa konsumsi kopi pada tahun 2016 mengalami peningkatan, begitupun 

dengan jumlah penduduk Indonesia pada periode tahun 2016 hingga 2020 yang setiap 

tahunnya meningkat. Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa permintaan akan kopi terus 

meningkat setiap tahunnya yang beriringan dengan meningkatnya jumlah penduduk di 

Indonesia. 

 

Tabel 1.1 Tingkat Konsumsi Kopi di Indonesia periode 2000-2016 

 
             Sumber: Databoks.katadata.id, Data International Coffee Organization  
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            Tabel 1.2 Hasil Proyeksi Konsumsi Kopi di Indonesia tahun 2016-2020 

                                
Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 2016 

 

 

Melihat hasil dari data tersebut, saat ini kopi telah mendarah daging di tengah 

masyarakat. Maraknya budaya meminum kopi yang terjadi di tengah masyarakat saat 

ini, dijadikan sebuah peluang oleh pelaku bisnis untuk menggarap pasar lokal. Peluang 

yang dirasakan oleh para pelaku bisnis pun secara langsung dieksekusikan dengan 

mendirikan warung-warung kopi versi modern atau yang lebih akrab disebut dengan 

coffee shop ataupun kedai kopi. Banyaknya coffee shop saat ini mengakibatkan budaya 

meminum kopi pun telah menjadi sebuah gaya hidup bagi masyarakat Indonesia, 

dimana saat ini masyarakat Indonesia sudah tidak lagi hanya mengkonsumsi kopi, akan 

tetapi tempat coffee shop atau kedai kopi pun menjadi sebuah ruang interaksi bagi satu 

customer dengan customer lainnya, bertemu dengan klien, maupun menjadi tempat 

berdiskusi bagi kalangan mahasiswa. Dalam hal ini,  coffee shop dinobatkan menjadi 
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tempat ketiga yang menciptakan persahabatan dan sosialisasi sebagai alternatif selain 

tempat kerja atau rumah (Oldenburg, 1989).  

Saat ini, seperti yang dilaporkan oleh laporan Financial Times pada bulan Mei 

tahun 2016 dalam Investigasi Tempo.co,  menyebutkan bahwa dalam riset pasar yang 

dilakukan di Indonesia sendiri, sekitar dalam waktu lima tahun terakhir terdapat 1.083 

gerai kedai kopi, yang sebagian besar didominasi di daerah Jakarta. Salah satu kedai 

kopi yang saat ini masih terus berkembang di daerah urban itu sendiri yaitu Bengawan 

Solo Coffee. Menurut hasil interview dengan HRD dari Bengawan Solo Coffee yaitu 

Pak Sandi, saat ini Bengawan Solo Coffee telah memiliki 31 gerai kedai kopi di seluruh 

Indonesia per bulan Juli 2019. Dapat dikatakan, bahwa Bengawan Solo Coffee 

merupakan kedai kopi yang menjual cita rasa lokal yang berhasil melakukan penetrasi 

pasar di dalam negeri sejak tahun 2003. Selain Bengawan Solo Coffee, masih terdapat 

beberapa kopi modern yang beroperasional secara kecil maupun menengah di seluruh 

Indonesia. Berbicara mengenai sebuah coffee shop, tentu tidak terlepas dari peran 

seorang barista.  Pada umumnya, seorang barista bekerja di sebuah kedai kopi ataupun 

coffee shop yang ditugaskan untuk mengoperasikan mesin kopi dan menyajikan segala 

macam minuman kepada customer. Menurut Barista Guild of Indonesia dalam skripsi 

yang berjudul “Makna Kerja Barista” oleh Fakhri Ramadhan (2016) mengatakan 

bahwa barista merupakan seorang yang bekerja di sebuah kedai kopi yang memiliki 

pengalaman dan kualifikasi tertentu untuk menyajikan sebuah minuman ataupun kopi 

yang memperlihatkan kualitas, keahlian yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh setiap 

orang. Tidak hanya menyajikan sebuah minuman untuk customer, seorang barista pun 
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tentunya memiliki peran dalam aktivitas marketing yaitu pada saat melakukan 

komunikasi kepada lawan bicaranya atau yang disebut dengan customer untuk 

memperkenalkan atau membentuk pemahaman customer mengenai produk yang 

ditawarkan. Kegiatan ini seringkali disebut sebagai personal selling. Menurut Kenneth 

E. Clow (2016),  

“personal selling offers a face to face opportunity to build relationships with 

consumers.” 

 yang artinya personal selling merupakan aktivitas yang dilakukan untuk 

membangun hubungan dengan konsumen. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

oleh penulis, 

penulis melihat bahwa personal selling yang dilakukan oleh setiap barista 

kepada customer pada sebuah kedai kopi dengan kedai kopi lainnya berbeda. Bisa 

dilihat, dari beberapa kompetitor dari Bengawan Solo Coffee itu sendiri, salah satunya 

yaitu Maxx Coffee. Menurut Maxx Coffee berdasarkan website dari 

https://maxxcoffee.id/about/ Maxx Coffee merupakan sebuah coffee shop yang secara 

konsistensi bertekad untuk menyajikan kopi arabika terbaik di seluruh wilayah 

indonesia . Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, Maxx Coffee 

memiliki standarnya tersendiri dalam memiliki barista yang berusia maksimal 25 

tahun. Akan tetapi dalam unggahannya, MAXX Coffee tidak menyebutkan perempuan 

atau laki-laki yang diinginkan.  

https://maxxcoffee.id/about/


 

6 
 

 

          Gambar 1.1 

           Barista Maxx Coffee 

Sumber: https://www.instagram.com/maxxcoffeeid 

 

tentunya dalam hal ini, MAXX Coffee memiliki alasannya tersendiri dalam memilih 

barista berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Diikuti oleh kompetitor lainnya, 

yaitu Starbucks. Dimana Starbucks sendiri dalam sebuah unggahan publikasinya 

menyatakan bahwa kanidat wajib berusia 18 sampai 24 tahun. Akan tetapi tidak secara 

spesifik tidak menyebutkan berdasarkan gender, laki-laki ataupun perempuan.  

       
 

 

 

https://www.instagram.com/maxxcoffeeid
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               Gambar 1.2 

          Kriteria tim barista Starbucks Coffee 

Sumber: www.instagram.com/karirstarbucksindonesia 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

  

Maraknya kedai kopi atau coffee shop di Indonesia, mengakibatkan posisi untuk 

bekerja sebagai barista semakin digemari di masa sekarang ini, sama seperti yang 

penulis telah paparkan pada latar belakang, bahwa meningkatnya pertumbuhan kedai 

kopi di Indonesia membuat angka permintaan pertumbuhan barista pun turut 

meningkat. Saat ini, barista lebih dikenal secara umum oleh masyarakat sebagai 

pekerjaan untuk membuat dan meracik sebuah kopi. Akan tetapi, tidaklah hanya 

membuat dan meracik sebuah kopi, melainkan dapat dikatakan menjadi aktor utama 

dalam sebuah kedai kopi, karena ia pun harus melayani dan membangun hubungan 

dengan customer. Sehingga, menjadi seorang barista tidaklah lagi dipandang sebelah 

mata oleh masyarakat umum saat ini. Selain harus mampu mengolah sebuah kopi atau 

http://www.instagram.com/karirstarbucksindonesia
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minuman dengan baik, seorang barista pun harus dapat berkomunikasi dengan baik, 

sehingga peran barista dalam hal ini pun menjadi ujung tombak dalam sebuah kedai 

kopi (Barista bisa menjadi profesi menjanjikan, 2019). 

Menurut Kotler (2008, h.664) komunikasi pemasaran terbagi menjadi beberapa 

bagian, salah satunya yaitu personal selling,  personal selling menjadi sebuah alat yang 

paling efektif dalam tahap proses pembelian sebuah produk lebih lanjut, yang 

melibatkan preferensi, keyakinan dan tindakan sang pembeli. Begitupun dengan 

peranan seorang barista, dimana barista memiliki peran dari aktivitas marketing, yaitu 

personal selling. Bagaimana seorang barista dapat membangun hubungan dengan sang 

customer sehingga sampai pada tahap customer membeli produk tersebut. Akan tetapi, 

personal selling yang dilakukan oleh seorang barista pada sebuah kedai kopi tentu akan 

berbeda dengan barista pada kedai kopi lainnya. Dapat kita lihat pada sebuah kedai 

kopi yang telah berdiri sejak tahun 2003, yaitu Bengawan Solo Coffee. Berdasarkan 

pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis, Bengawan Solo memiliki barista yang 

didominasi oleh usia di atas 25 tahun dan proporsi kaum pria cenderung lebih banyak 

dibandingkan dengan wanita. Seperti yang dinyatakan oleh Sutomo (2019), selaku 

manager training & quality control Bengawan Solo Coffee mengatakan:  

“Sebenarnya nya sih cowok itu lebih dominan karena dari sistem kerja 

di bengawan solo yang beberapa outlet ada yg buka 24 jam dan sampai malam 

dan kalau bisa yg fresh greduate karena semangat kerja mereka masih tinggi 

dan anak2 melinium dan gampang untuk di didik atau di arahkan” 
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Gambar 1.3 

Wajah barista Bengawan Solo Coffee 
Sumber: https://www.instagram.com/bengawansolocoffeeindonesia 

 

 

Berbeda dengan salah satu kompetitor dari Bengawan Solo Coffee yaitu Maxx Coffee, 

dimana Maxx Coffee memiliki standar dalam memilih barista itu sendiri, yaitu dengan 

menetapkan maksimal usia 25 tahun dan proporsi gender wanita lebih banyak 

dibandingkan dengan pria. Tentunya, dalam hal ini penerapan personal selling yang 

dilakukan oleh seorang barista yang berusia lebih muda akan berbeda dengan barista 

yang usianya lebih tua. Seperti yang dikutip oleh Agustawanti (2010), bahwa pola dan 

tingkah laku sosial seseorang yang telah beranjak dewasa akan berbeda dengan orang 

yang lebih muda, perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa peristiwa kehidupan 

yang terkait dengan hubungan keluarga dan pekerjaan, dan ketika seseorang berusia 20 

sampai 33 tahun, pada tahap tersebut seseorang akan mengalami masa transisi, dimana 

ia akan menemukan dan menentukan tujuan yang lebih serius. Berbeda dengan kondisi 

ketika seseorang telah menginjakan usianya di 40 tahun, dimana pada kondisi ini 

seseorang akan lebih fokus perhatian kepada keluarga. Sedangkan, menurut Juliano 

https://www.instagram.com/bengawansolocoffeeindonesia
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(2015), otak wanita memiliki lebih banyak daerah yang terkait dengan komunikasi 

dibandingkan dengan pria. Maka dari itu, wanita cenderung menggunakan bahasa 

sebagai perangkat untuk membangun hubungan emosional sedangkan pria cenderung 

untuk bertukar informasi dan memecahkan masalah, lalu dari segi nonverbal, ketika 

berbicara wanita justru cenderung lebih ekspresif, dalam bentuk menjaga pandangan 

misalnya dan sering manggut. Sedangkan pria lebih menyembunyikan perasaan 

mereka. 

Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan gaya komunikasi 

yang dilakukan oleh wanita dan pria, begitupula dengan seorang yang dewasa dan yang 

lebih muda. Perbedaan inilah yang menunjukkan gaya personal selling antara pria 

dengan wanita dan orang dewasa dengan yang lebih muda berbeda. Tentunya 

penelitian ini memiliki rujukan penelitian terdahulu, seperti pada penelitian pertama 

yang dilakukan oleh Judith C. Tingley & Lee E.Robert, dalam jurnalnya yang berjudul 

“gendersell approach”,  dimana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa melalui 

Survei Preferensi Penjualan yang ddistribusikan ke lebih dari enam ratus konsumen, 

itu membuktikan bahwa pria dan wanita melihat profesional penjualan pria dan wanita 

sangat berbeda dalam hal aset dan kewajiban mereka. Selain itu, terdapat penelitian 

lain yang didukung oleh Asst. Prof. Dr. Ceyda Tanrikulu1 & Asst. Prof. Dr. I. Efe 

Efeoglu yang jurnalnya berjudul Examination of the Differences in Selling Behavior 

on the Basis of Sex and Gender Identity. Dimana hasil ini memperlihatkan bahwa 

terdapat perbedaan perilaku penjualan dari segi perbedaan gender secara biologis. Lalu 

dilanjut dengan penelitian yang berbicara tentang usia, yang dilakukan oleh Rikina 
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Puteri dalam skripsinya yang berjudul “Perbedaan tingkat eustress customer service 

berdasarkan gender dan usia pada karyawan PT Bank Negara Indonesia (PERSERO), 

Tbk.” Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa tidak adanya perbedaan tingkat 

eustress Customer Service PT. Bank Negara Indonesia terhadap gender dan usia. 

Selanjutnya diikuti oleh penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh David E. Hancock 

yang berjudul “Patterns Of Non-Verbal Communication In Personal Sales”, dimana 

hasil ini menjelaskan bahwa hal terpenting dalam personal selling tidak hanya 

komunikasi verbal, namun komunikasi non-verbal berkontribusi sebanyak 70% dalam 

komunikasi.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan masalah ke 

dalam pertanyaan sebagai berikut:  

1. Bagaimana gaya  personal selling yang dilakukan barista PT 

Bengawan Solo Coffee Indonesia berdasarkan karakteristik usia? 

2. Bagaimana gaya personal selling yang dilakukan barista PT 

Bengawan Solo Coffee Indonesia berdasarkan karakteristik gender? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan 

gaya personal selling yang dilakukan oleh barista PT Bengawan Solo Coffee Indonesia 
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berdasarkan usia dan gender untuk menciptakan kebijakan yang pada akhirnya akan 

berkontribusi dalam meningkatkan penjualan.  

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 

 1. Manfaat Akademis 

 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam hal 

memperkaya pengetahuan mengenai pemilihan barista berdasarkan usia dan 

gender dalam meningkatkan penjualan suatu coffee shop. 

 

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis, hasil penelitian ini tentu diharapkan akan berguna 

terhadap: 

a. PT Bengawan Solo Coffee, sebagai menjadi sebuah bahan 

pertimbangan dalam merekrut sumber daya manusia, terutama crew 

barista untuk di masa yang akan datang.  

b. Bagi pihak lainnya, sebagai menjadi sumbangan pemikiran dan 

informasi terutama bagi mahasiswa lainnya yang akan melakukan 

penelitian lebih lanjut. 
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1.6 Sistematika Penelitian  

 

      Untuk mempermudah dan memahami isi tulisan peneliti dan untuk memberikan 

gambaran garis besar penelitian, maka penelitian dilakukan dengan sistematika sebagai 

berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.  

 

BAB II : OBJEK PENELITIAN 

Bab ini, Peneliti akan membahas mengenai objek penelitian, yaitu Bengawan 

Solo Coffee, serta ruang lingkup dari objek tersebut.  

 

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA  

 Di dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai teori dan konsep yang 

terkait dengan topik penelitian sang peneliti, dimana bab ini menjadi acuan bagi 

peneliti dalam menyusun analisis dan pembahasan.  
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BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai jenis penelitian yang akan 

dilakukan, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas serta alat analisa yang 

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. 

 

BAB V : PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan. Peneliti akan menjabarkan mengenai fakta yang terdapat di lapangan secara 

nyata.  

 

BAB VI : PENUTUP 

Dalam bab ini, peneliti akan memberikan penjelasan mengenai kesimpulan 

dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti juga akan memberikan kritik dan 

saran yang dapat berguna bagi pembaca. 


