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BAB I 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

1.1 Pendahuluan 

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah 

penduduk yang tidak sedikit. Hal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap besarnya 

konsumsi masyarakat akan produk makanan serta minuman yang dikonsumsi setiap 

hari. Banyak dari produk lokal maupun impor mudah ditemui di pasaran untuk 

dikonsumsi masyarakat. Banyaknya produk – produk makanan serta minuman yang 

tersedia di pasar tentunya membuat konsumen dihadapkan pada beragamnya 

pilihan produk yang mereka bisa konsumsi. Maka itu tidak heran, ketika konsumsi 

produk rumah tangga memiliki pengeluaran terbesar pada konsumsi makanan serta 

minuman. Dimana tiap tahunnya, dari tahun 2014 – 2018, diproyeksikan akan 

selalu mengalami peningkatan. Hal ini tentunya mengimplikasikan bahwa sebagai 

kebutuhan primer manusia, konsumsi makanan dan minuman khususnya pada 

rumah tangga selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Badan Pusat 

Statistik Indonesia, 2015).  

Melihat peluang akan pasar yang ada, Kopi Lain Hati merupakan usaha 

minuman kopi “ freshly made ” karena dari sisi produk, kebanyakan dari para 

responden membeli produk minuman kopi yang memiliki harga terjangkau seperti 

kopi kemasan. Hal ini membuat Kopi Lain Hati sebagai sebuah usaha baru, melihat 

adanya peluang bisnis dalam bidang minuman khususnya dalam hal ini. Disini, 

Kopi Lain Hati ingin mencoba memberikan produk minuman kopi yang tentunya 
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tidak hanya enak, tetapi dengan harga yang terjangkau karena seperti yang telah 

diketahui bahwa faktor harga atau price memegang peranan penting terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Meskipun faktor harga memiliki pengaruh yang 

penting terhadap operasional Kopi Lain Hati, semua produk yang dihasilkan Kopi 

Lain Hati dibuat dengan menggunakan bahan – bahan yang berkualitas serta segar 

sehingga terjaga keaslian dari rasa maupun mutu yang tinggi. 

Karena Kopi Lain Hati sendiri beroperasi di Indonesia dimana merupakan 

salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, kecenderungan 

dari negara – negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak adalah 

masyarakat yang ada dalam negara tersebut menginginkan segala sesuatu yang 

cepat, khususnya bagi mereka yang tinggal di kota – kota besar seperti Jakarta, 

Surabaya, Medan, dan kota – kota lainnya. Tidak jarang masyarakat sering 

menghiraukan kandungan – kandungan yang ada dalam makanan serta minuman 

yang dikonsumsi dan lebih memilih produk yang bisa dikonsumsi dengan cepat 

serta mudah. Dari sisi minuman sendiri, banyak dari produk – produk yang beredar 

dipasar didominasi oleh minuman – minuman kemasan serta cepat saji yang 

tentunya memiliki kandungan gula yang tinggi. Seperti Es teh manis kemasan yang 

bisa mengandung hingga 30 gram gula. Satu gelas jus anggur kemasan mengandung 

36 gram gula dan segelas soda lemon yang mengandung 44 gram gula. (CNN 

Indonesia, 2018) 

          Berbeda dengan produk Kopi Lain Hati, dimana produk kopi yang dihadirkan 

tidak hanya memiliki kadar gula yang lebih rendah. Namun juga disertai berbagai 

manfaat dan khasiat yang baik bagi tubuh. Rutinitas mengkonsumsi biji kopi secara 
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rutin dapat mencegah depresi, memperlancar metabolism tubuh, dan meningkatkan 

daya ingat. (WartaKota, 2018) 

1.2 Deskripsi Perusahaan 

Kopi Lain Hati cabang Hibrida dimiliki oleh tiga (3) pemilik yang bernama 

James Riady, Joshua Wijaya dan William Saputra. Berfokus pada produk minuman 

kopi, ketiga pemilik melihat adanya peluang dalam produk minuman tersebut 

sehingga akhirnya memutuskan untuk ikut serta mewaralabakan merek Kopi Lain 

Hati di Kelapa Gading. Saat ini, Kopi Lain Hati memiliki 21 varian minuman yang 

mana terdiri dari campuran kopi, susu, gula merah dan bahan-bahan pendukung 

lainnya. Selain kopi, Kopi Lain Hati juga menyediakan minuman lain yang mana 

susu dijadikan sebagai dasar dari minuman tersebut. Menu-menu yang ditawarkan 

pun memiliki nama yang unik, nama dari menu tersebut secara jenaka 

menggambarkan perasaan yang dimiliki seseorang, contoh: 

1. Es Kopi Gemes -> Ice Coffee Irish 

2. Es Sakit Hati -> Ice Honey Lemon 

3. Es Lekat -> Ice Milk + Chocolate 

1.3 Analisis Industri 

Sebagai pemain baru yang ada dalam industri makanan serta minuman, 

tentunya diperlukan sebuah analisa industri guna mengetahui bagaimana sebuah 

industri berjalan dan faktor – faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap 

industri tersebut. Disini, analisa industri yang dilakukan oleh Kopi Lain Hati adalah 

dengan menggunakan Porter Five Forces guna melihat bagaimana kondisi internal 

dari industri tersebut, apakah cocok dan menarik untuk dimasuki atau tidak. Five 

Forces Model Porter adalah  suatu alat yang sederhana namun sangat berguna 
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untuk memahami dimana letak kekuatan sebuah perusahaan dalam menghadapi 

situasi persaingan di dunia bisnis (Ilmu Manajemen Industri, 2017). 

1.4 Analisis Pasar 

Analisis pasar penting untuk digunakan dalam sebuah bisnis guna 

mengetahui pangsa pasar mana yang bisa dijadikan target pasar yang memiliki 

potensi yang baik. Disini, pasar yang dijadikan target konsumen dari Kopi Lain 

Hati adalah jenis kelamin pria maupun wanita. Masyarakat golongan menengah 

(sesuai dengan teori Karl Marx) dengan pendapatan dari Rp. 2.000.000,- – Rp. 

5.000.000,- berusia 18 sampai  30 tahun. Analisa SWOT juga digunakan dalam 

menganalisa pasar sehingga Kopi Lain Hati memiliki pengetahuan mendalam 

mengenai kekuatan dan kekurangan, serta kesempatan dan ancaman yang ada 

kedepannya.  

1.5 Rencana Pemasaran 

Saat ini, karena operasional Kopi Lain Hati yang masih berskala kecil, maka 

secara keseluruhan, rencana pemasaran yang digunakan oleh Kopi Lain Hati adalah 

dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram. Selain itu, metode 

pemasaran word of mouth juga digunakan karena mengingat bahwa Kopi Lain Hati 

sendiri beroperasi pada industri makanan serta minuman. Ketika konsumen 

menerima produk dengan kondisi baik dan sesuai atau dapat melebihi ekspetasi 

yang dibayangkan, diharapkan konsumen dapat memberitahukan keluarga maupun 

kerabat terdekat tentang produk Kopi Lain Hati. Selain itu, kuisioner peningkatan 

servis dan mutu juga secara rutin diberikan kepada konsumen guna memastikan 

konsumen merasa puas akan produk yang dihasilkan oleh Kopi Lain Hati. 

Diharapkan, pemberian kuisioner dapat membuat konsumen merasa dihargai dan 
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diikutsertakan dalam operasional Kopi Lain Hati dengan memberikan masukan – 

masukan atau timbal balik bagi Kopi Lain Hati agar bisa menjadi lebih baik lagi 

kedepannya. 

1.6 Tim Manajemen dan Struktur Perusahaan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1  Struktur Manajemen Kopi Lain Hati Hibrida 

 

Tim manajemen serta struktur perusahaan tentunya memiliki peranan 

penting dalam sebuah organisasi. Hal ini dikarenakan dengan adanya struktur 

perusahaan, kita bisa mengetahui masing – masing tugas serta tanggung jawab yang 

ada pada satu individu dalam kontribusinya terhadap operasional perusahaan. 

Kembali lagi, karena Kopi Lain Hati masih berada pada skala yang kecil, maka ada 

beberapa tugas yang dirangkap menjadi satu tanggung jawab individu. Joshua 

Wijaya, James Riady dan William Saputra tidak hanya bertugas sebagai pemilik, 

tetapi juga bertanggung jawab atas perancangan dan keberlangsungan kegiatan 

promosi serta kegiatan produksi di dalam gerai kopi, bertanggung jawab untuk 

melakukan controlling kepada karyawan, gudang penyimpanan bahan baku, dan 

Kopi Lain Hati Hibrida 

Pemilik 2 

James Riady 

Pemilik 3 

William Saputra 

Pemilik 1 

Joshua Wijaya 

Promosi dan 

Produksi 
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Finance / 

Keuangan 
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pembuatan produk didalam gerai Kopi Lain Hati Hibrida, dan bertanggung jawab 

atas perekrutan dan pengawasan pada karyawan serta menangani keuangan di Kopi 

Lain Hati Hibrida yang meliputi pencatatan arus kas, penggajian karyawan, dan 

melakukan pembayaran dari kegiatan operasional. 

         Selain itu, ada karyawan tetap yang ditempatkan di bidang kasir dan barista. 

Struktur ini terbagi berdasarkan keahlian yang dimiliki masing-masing. Keduanya 

sudah didasari kemampuan meracik kopi dari keikut sertaan training sehingga dapat 

secara bergantian melakukan pekerjaan. 

1.7 Perencanaan Operasional 

Pada kuartal pertama Kopi Lain Hati melakukan promo buy1 get1 yang 

berlangsung selama tiga (3) bulan, dimana promo buy1 get1 diadakan setiap 

minggu pertama yang bertujuan untuk menarik perhatian para konsumen. Pada 

kuartal kedua melakukan promosi melalui sosial media seperti instagram dengan 

menggunakan jasa endorsement sebagai media iklan untuk memperluas informasi 

tentang keberadaan Kopi Lain Lain Hibrida. Endorsement dilakukan dengan cara 

menggait tokoh-tokoh yang memiliki followers dan audiens yang sesuai dengan 

target pasar Kopi Lain Hati Hibrida untuk mempromosikan Kopi Lain Hati Hibrida 

di akun Instagram. Promosi dapat melalui postingan video tentang kunjungan ke 

gerai Kopi Lain Hati Hibrida, maupun posting foto tokoh endorsement yang sedang 

menikmati Produk Kopi Lain Hati di Cabang Hibrida. Pada kuartal ketiga dengan 

ikut serta bazaar yang diadakan di Kelapa Gading seperti Mall Kelapa Gading dan 

Mall of Indonesia agar dapat mencapai target pasar. Dan pada kuartal keempat 

melakukan workshop dengan ahli-ahli keterampilan seperti (florist, kaligrafi, dll) 

dengan melakukan workshop di dalam kedai Kopi Lain Hati Hibrida. 
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Kopi Lain Hati Hibrida juga akan melakukan operasionalnya dari bazaar ke 

bazaar agar dapat mencapai target pasar lebih dekat lagi yakni konsumen dengan 

usia 18-30 tahun yang kebanyakan dari mereka adalah pengunjung tetap Mall 

Kelapa Gading dan Mall of Indonesia. Semua persiapan operasional bazaar dari 

persiapan bahan baku, seperti buah, gula cair, dan lainnya dilakukan di gerai Ruko 

Hibrida dan pada saat operasional di lapangan, proses pembuatan produk dari Kopi 

Lain Hati Hibrida menjadi lebih efisien dan memerlukan waktu yang tidak lama.  

Pada saat berada di gerai Kopi Lain Hati, semua produk minuman dibuat 

made to order sesuai dengan pesanan konsumen sehingga kualitas serta kesegaran 

dari produk Kopi Lain Hati bisa terjaga. Dengan 16 varian minuman kopi dan 6 

varian non kopi yang dimiliki oleh Kopi Lain Hati dan antusiasme pasar yang baik, 

tentunya tidak membuat pemilik puas. Bersama dengan tim dan para karyawan, 

Kopi Lain Hati akan terus selalu melakukan inovasi – inovasi serta pengembangan 

produk serta varian sehingga produk – produk yang dihasilkan bisa terus sesuai 

dengan permintaan pasar yang ada. 

1.8 Rencana Pengembangan Produk dan Jasa 

Untuk pengembangan produk yang dimiliki Kopi Lain Hati yaitu dengan 

menambah varian minuman baru secara berkala yang berbeda dari varian-varian 

minuman sebelumnya yang sudah ada, sehingga produk-produk yang dihasilkan 

bisa sesuai dengan permintaan pasar yang ada. 

1.9 Proyeksi Keuangan 

Pada tahap awal pembukaan Kopi Lain Hati Hibrida Kelapa Gading, modal 

awal yang dimiliki Kopi Lain Hati berupa franchise fee Rp 55.000.000 dan sewa 

ruko Rp 75.000.000. Proyeksi – proyeksi keuangan lainnya seperti laporan laba 
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rugi, laporan arus kas, serta proyeksi – proyeksi lainnya menunjukan bahwa Kopi 

Lain Hati memiliki potensi yang baik untuk kedepannya. Semua laporan keuangan 

dan hal – hal yang terkait akan dibahas pada BAB IX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


