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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Hasil Analisis Kuantitatif 

5.1.2.1 Matriks Internal Factor Environment (IFE) 

Lingkungan internal atau lingkungan dalam organisasi, yaitu kekuatan 

(strengths) dan kelemahan (weakness) merupakan situasi dan kondisi dalam suatu 

organisasi yang saling mempengaruhi dan saling berkaitan sesuai dengan visi dan 

misi organisasi untuk mencapai tujuan. Adapun elemen yang menjadi kajian, 

meliputi; harga, pemasaran, sumber daya manusia, fasilitas pelayanan, dan 

pelanggan. Berdasarkan analisis SWOT dengan pendekatan matriks Internal Factor 

Environment (IFE), didapatkan hasil penilaian strategi faktor internal sebagai 

berikut: 

Tabel 5.1 

Matriks IFE SWOT Kedai Kopi  

Faktor Internal Bobot Rating Skor 

I. Kekuatan  (Strengths) 

1. Menjual kopi khas Jambi. 

2. Karyawan yang ramah dan tanggap dalam 

melayani pelanggan 

3. Kedai kopi dibuat dengan konsep kekinian. 

4. Harga produk dan layanan yang ditawarkan 

terjangkau. 

5. Memiliki cita rasa yang membuat kosumen 

ingin terus kembali. 

 

0,12 

0,15 

 

0,15 

0,12 

 

0,15 

 

5 

5 

 

4 

5 

 

4 

 

0,59 

0,74 

 

0,59 

0,59 

 

0,59 

Total Skor 0,68  3,09 

II. Kelemahan (Weakneses) 

1. Lokasi kedai kopi belum strategis. 

 

0,06 

 

 

2 

 

 

0,12 
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2. Promosi tidak berkesinambungan (hanya 

melakukan promosi dan iklan sesekali saja). 

3. Keterbatasan modal untuk pengembangan 

usaha. 

4. Peralatan pengolahan kopi masih terbatas. 

5. Jumlah tenaga ahli masih terbatas. 

0,09 

 

0,06 

 

0,06 

0,06 

2 

 

2 

 

2 

2 

0,18 

 

0,12 

 

0,12 

0,12 

Total Skor 0,32  0,65 

 

Data pada Tabel 5.1 menerangkan bahwa untuk aspek kekuatan (strengths),  

faktor pelayanan yaitu karyawan yang ramah dan tanggap dalam melayani 

pelanggan mendapatkan skor tertinggi, yaitu sebesar 0,74. Pada aspek kelemahan 

(weakneses), faktor pemasaran yaitu promosi tidak berkesinambungan (hanya 

melakukan promosi dan iklan sesekali saja) mendapatkan skor tertinggi sebesar 

0,18.  

5.1.2.2 Matriks External Factor Environment (EFE) 

Lingkunan eksternal atau lingkungan luar organisasi, yaitu peluang 

(opportunity) dan ancaman (threatht) organisasi dan berada pada lingkungan yang 

tidak dikontrol atau dikendalikan organisasi, namun mempengaruhi organisasi baik 

pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif. Faktor lingkungan eksternal bersifat 

komplek dan selalu berubah. Perubahan tersebut dapat berlangsung secara cepat 

atau lambat, baik yang terencana ataupun tidak terencana namun pasti terjadi. 

Agar organisasi tidak mengalami kemunduran maka organisasi harus 

melakukan adaptasi terhadap respon perubahan yang terjadi diluar organisasi  

tersebut. Selain dapat memberikan peluang bagi kedai kopi, lingkungan eksternal 

juga dapat menimbulkan ancaman. Adapun elemen yang menjadi kajian dalam 

penelitian, meliputi: pemasaran, pesaing (kompetitor), fasilitas pelayanan, dan 

harga. 

Berdasarkan analisis SWOT dengan pendekatan matriks External Factor 

Environment (EFE), didapatkan hasil penilaian strategi faktor eksternal sebagai 

berikut:   
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Tabel 5.2 

Matriks EFE SWOT Kedai Kopi 

Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 

III. Peluang (Opportunies)  

1. Menjalin hubungan dengan supplier. 

2. Respon positif pelanggan terhadap produk 

dan layanan kedai kopi. 

3. Media sosial membantu memperkenalkan 

kedai kopi. 

4. Semakin berkurangnya kompetitor yang 

bertahan dalam menghadapi masa pandemi. 

5. Adanya kebutuhan tempat untuk nongkrong. 

 

0,12 

0,15 

 

0,12 

 

0,15 

 

0,12 

 

5 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

 

0,61 

0,61 

 

0,48 

 

0,76 

 

0,48 

Total Skor 0,67  2,94 

IV. Ancaman (Threaths)  

1. Promosi dari kompetitor yang lebih 

menarik. 

2. Pesaing baru melakukan inovasi. 

3. Lokasi kedai kopi dengan pesaing 

berdekatan. 

4. Pesaing memberikan harga lebih ekonomis. 

5. Pandemi virus Covid 19 yang berpotensi 

menurunkan pendapatan kedai kopi. 

 

0,06 

 

0.06 

0,06 

 

0,06 

0,09 

 

2 

 

2 

1 

 

2 

2 

 

0,12 

 

0,12 

0,06 

 

0,12 

0,18 

Total Skor 0,33  0,61 

 

Data pada Tabel 5.2 menerangkan bahwa untuk aspek peluang 

(opportunity), faktor pesaing (kompetitor) yaitu semakin berkurangnya kompetitor 

yang bertahan dalam menghadapi masa pandemi, mendapatkan skor tertinggi 

sebesar 0,76. Pada aspek ancaman (threatht), faktor lingkungan yaitu pandemi 

Covid 19 yang berpotensi menurunkan pendapatan kedai kopi, mendapatkan skor 

tertinggi sebesar 0,18.  
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5.1.2.3 Matriks Internal Eksternal (IE) 

Setelah total skor tersebut didapatkan dari matriks IFE dan EFE, maka 

langkah selanjutnya adalah memasukkan kedua kondisi internal dan eksternal 

tersebut ke dalam Matriks Internal Eksternal agar dapat mengetahui posisi kedai 

kopi. Hasil penilaian yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.3 

Koordinat Analisis Internal Eksternal (IE) 

SWOT Total Skor 

Faktor Internal 

a. Kekuatan  

b. Kelemahan 

 

3,09 

0,65 

Selisih (Kekuatan - Kelemahan) / 2 1,22 

Faktor Eksternal  

a. Peluang 

b. Ancaman 

 

2,94 

0,61 

Selisih (Peluang - Ancaman) / 2 1,16 

Titik Koordinat (x.y) (1,22:1,16) 
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      (1,22:1,16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.1  

Matriks Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOTS 

 

Berdasarkan hasil analisis matriks internal dan eksternal (Gambar 5.1) 

posisi kedai kopi berada pada kuadran 1. Artinya kedai kopi berada dalam situasi 

yang sangat menguntungkan. Hal ini dikarenakan kedai kopi memiliki peluang dan 

kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat 

diterapkan dalam kondisi seperti ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan 

yang agresif (growth oriented sterategy). Menurut David (2012) strategi yang 

termasuk growth oriented sterategy adalah strategi intensif seperti penetrasi pasar, 

pengembangan pasar, pengembangan produk, integrasi kebelakang, integrasi 

kedepan, dan integrasi horizontal. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran 

perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan 

memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi SO menggunakan kekuatan 

internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. 

Berbagi Peluang 

Kuadran 1 

Mendukung strategi 

agresif 

Kuadran 3 

Mendukung strategi 

turn around 

Berbagi Ancaman 

Kuadran 2 

Mendukung strategi 

diversifikasi 

Kuadran 4 

Mendukung strategi 

defensif 

Kekuatan Internal Kelemahan Internal 
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5.1.2 Hasil Analisis Kualitatif 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

informan, didapatkan kondisi lingkungan internal dan eksternal di kedai kopi 

Kopikoop, sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 5.4 

Tabel 5.4 

Analisis Matriks SWOT 

Faktor Internal (IFE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal (EFE) 

Strengths (S) 

1. Menjual kopi khas 

Jambi. 

2. Karyawan yang 

ramah dan tanggap 

dalam melayani 

pelanggan. 

3. Kedai kopi dibuat 

dengan konsep 

kekinian. 

4. Harga produk dan 

layanan yang 

ditawarkan 

terjangkau. 

5. Memiliki cita rasa 

yang membuat 

kosumen ingin terus 

kembali. 

Weakneses (W) 

 

1. Lokasi kedai kopi 

belum strategis. 

2. Promosi tidak 

berkesinambungan 

(hanya melakukan 

promosi dan iklan 

sesekali saja). 

3. Keterbatasan modal 

untuk 

pengembangan 

usaha. 

4. Peralatan 

pengolahan kopi 

masih terbatas. 

5. Jumlah tenaga ahli 

masih terbatas. 

 

Opportunies (O) 

1. Menjalin hubungan 

dengan supplier. 

2. Respon positif 

pelanggan terhadap 

Strategi SO 

1. Menciptakan inovasi 

penambahan jenis 

produk dan layanan 

untuk meningkatkan 

daya tarik kedai kopi. 

Strategi WO 

1. Mengembangkan 

sarana dan prasarana 

pelayanan. 

2. Meningkatkan 

kegiatan promosi 
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produk dan layanan 

kedai kopi. 

3. Media sosial 

membantu 

memperkenalkan 

kedai kopi. 

4. Semakin 

berkurangnya 

kompetitor yang 

bertahan dalam 

menghadapi masa 

pandemi. 

5. Adanya kebutuhan 

tempat untuk 

nongkrong. 

2. Menerapkan sistem 

manajemen 

hubungan pelanggan. 

3. Mengembangkan 

strategi pemasaran 

dengan 

memaksimalkan 

promosi ke 

masyarakat. 

agar dikenal 

masyarakat secara 

umum dan 

menjangkau pasar 

yang lebih luas. 

Threaths (T) 

1. Promosi dari 

kompetitor yang 

lebih menarik. 

2. Pesaing baru 

melakukan inovasi. 

3. Lokasi kedai kopi 

dengan pesaing 

berdekatan. 

4. Pesaing 

memberikan harga 

lebih ekonomis. 

5. Pandemi virus 

Covid 19 yang 

berpotensi 

menurunkan 

Strategi ST 

1. Memberikan layanan 

pesan antar. 

2. Mengembangkan 

strategi pemasaran 

dengan terus 

meningkatkan 

pemanfaatan 

teknologi. 

Strategi WT 

1. Mengembangkan 

inovasi dari segi 

makanan, pelayanan 

ataupun tempatnya. 

2. Mengembangkan 

promosi dari media 

massa. 
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pendapatan kedai 

kopi. 

 

5.2 Pembahasan 

Dalam sebuah penyusunan perencanaan harus dilakukan suatu analisis, 

dalam hal ini analisis yang dilakukan berupa analisis SWOT. Analisis ini dilihat 

dari Strenght (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), dan 

Threat (ancaman). Kekuatan dalam hal ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh kedai 

kopi, dimana dari hasil analisis matriks SWOT (Tabel 5.4) didapatkan kekuatan 

kedai kopi yaitu: (1) menjual kopi khas jambi (kopi kerinci dan jangkat), (2) 

karyawan yang ramah dan tanggap dalam melayani pelanggan, (3) kedai kopi dibuat 

dengan konsep kekinian, (4) harga produk dan layanan yang ditawarkan terjangkau, 

dan (5) memiliki cita rasa yang membuat kosumen ingin terus kembali. Dari kelima 

faktor kekuatan tersebut, faktor yang menjadi kekuatan utama kedai kopi adalah 

 karyawan yang ramah dan tanggap dalam melayani pelanggan. 

Di sisi lain, kelemahan dalam hal ini adalah kedai kopi sehingga harus 

diminimalisir dan dihindari, seperti: (1) lokasi kedai kopi belum strategis, (2) 

promosi tidak berkesinambungan (hanya melakukan promosi dan iklan sesekali 

saja), (3) Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha, (4) peralatan pengolahan 

kopi masih terbatas, dan (5) jumlah tenaga ahli masih terbatas. Dari kelima faktor 

tersebut, faktor yang menjadi kelemahan utama kedai kopi adalah promosi tidak 

berkesinambungan (hanya melakukan promosi dan iklan sesekali saja).  

Untuk aspek peluang dalam hal ini adalah peluang yang berasal dari faktor 

eksternal atau dari luar perusahaan sehingga bisa dimaksimalkan oleh kedai kopi, 

yaitu: (1) menjalin hubungan dengan supplier, (2) respon positif pelanggan terhadap 

produk dan layanan kedai kopi, (3) media sosial membantu memperkenalkan kedai 

kopi, (4) semakin berkurangnya kompetitor yang bertahan dalam menghadapi masa 

pandemi, dan (5) adanya kebutuhan tempat untuk nongkrong. Dari kelima faktor 

tersebut, faktor yang menjadi peluang utama bagi kedai kopi yaitu semakin 

berkurangnya kompetitor yang bertahan dalam menghadapi masa pandemi. 
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Pada aspek ancaman dalam hal ini yaitu ancaman yang berasal dari luar 

kedai kopi, yaitu: (1) promosi dari kompetitor yang lebih menarik, (2) pesaing baru 

melakukan inovasi, (3) lokasi kedai kopi dengan pesaing berdekatan, (4) pesaing 

memberikan harga lebih ekonomis, dan (5) pandemi virus Covid 19 yang berpotensi 

menurunkan pendapatan kedai kopi. Dari kelima faktor tersebut, faktor yang 

menjadi ancaman utama kedai kopi yaitu pandemi Covid 19 yang berpotensi 

menurunkan pendapatan kedai kopi.  

Berdasarkan hasil temuan terkait kondisi internal dan eksternal kedai kopi 

pada hasil analisis matrik SWOT,  maka dapat diajukan beberapa alternatif strategi 

pengembangan sebagai berikut: 

1. Strategi SO  

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya. Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan 

untuk memanfaatkan peluang eksternal. Pada analisis matriks SWOT (Tabel 

5.1) terdapat strategi SO, yaitu; (1) menciptakan inovasi penambahan jenis 

produk dan layanan untuk meningkatkan daya tarik kedai kopi, (2) menerapkan 

sistem manajemen hubungan pelanggan, dan (3) mengembangkan strategi 

pemasaran dengan memaksimalkan promosi ke masyarakat. Strategi ini dapat 

diterapkan dengan menggunakan kelima faktor kekuatan yang dimiliki kedai 

kopi untuk meraih peluang utama, yaitu semakin berkurangnya kompetitor yang 

bertahan dalam menghadapi masa pandemi dan adanya kebutuhan tempat untuk 

nongkrong. 

Dengan semakin berkurangnya kompetitor yang bertahan dalam 

menghadapi masa pandemi dan adanya kebutuhan tempat untuk nongkrong. 

Mengembangkan strategi pemasaran dengan memaksimalkan promosi ke 

masyarakat adalah hal yang harus dilakukan oleh pemilik kedai kopi. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:92) Bauran pemasaran adalah 

perangkat pemasaran yang baik yang meliputi, produk, penentuan harga, 
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promosi, distribusi, digabungkan untuk menghasilkan respon yang diinginkan 

pasar sasaran.  

Dari pengertian diatas terlihat bahwa promosi menjadi bagian penting 

untuk dapat menghasilkan respon yang diinginkan pasar. “Promosi (promotion) 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengkomunikasikan manfaat dari produk atau jasa dan meyakinkan konsumen 

sasaran tentang produk yang mereka hasilkan.  

Pada dasarnya, komunuikasi dapat menginformsikan dan membuat 

konsumen potensial menyadari atas keberadaan produk yang ditawarkan. Oleh 

karena komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan 

kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk 

dipasar. Konsep yang secara umum sering digunakan untuk menyampaikan 

pesan adalah  apa yang disebut bauran promosi (promotion mix). Disebut bauran 

promosi karena biasanya pemasar sering menggunakan berbagai jenis promosi 

secara simultan  dan terintegrasi dalam suatu rencana promosi produk. Terdapat 

5 jenis bauran promosi yaitu iklan (advertising), penjualan tatap muka (personal 

selling), promosi penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat dan 

publisitas (publicity and public relations), serta pemasaran langsung (direct 

marketing).  

Untuk itu kedai kopi harus lebih meningkatkan bauran promosinya agar 

cafe dapat lebih dikenal oleh masyarakat terkhusus dikota Jambi diantaranya :  

1) Membuat brosur iklan yang memuat informasi seputar kedai kopi. 

2) Memasang spanduk iklan pada lokasi yang cukup strategis yang dapat  

dilihat dari berbagai arah. 

3) Membuat website kedai kopi di internet. 

4) Lebih aktif dalam membagikan informasi pada jejaring sosial seperti,  

Facebook, Instagram, Twitter, dll. 
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2. Strategi ST  

Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk 

mengatasi ancaman. Strategi ST menggunakan kekuatan internal perusahaan 

untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Berdasarkan 

analisis matriks SWOT (Tabel 5.4) terdapat strategi ST, yaitu memberikan 

layanan pesan antar, melalui pemanfaatan kekuatan internal kedai kopi, yaitu 

S1 (harga produk dan layanan yang ditawarkan terjangkau), S2 (karyawan yang 

ramah dan tanggap dalam melayani pelanggan), S3 (memiliki cita rasa yang 

membuat konsumen ingin terus kembali), dan S4 (menjual kopi khas Jambi) 

untuk mengatasi ancaman berupa; T1 (pandemi virus Covid 19 yang berpotensi 

menurunkan pendapatan kedai kopi), T2 (pesaing baru melakukan inovasi), 

dan T3 (pesaing memberikan harga lebih ekonomis). Selanjutnya, 

mengembangkan strategi pemasaran dengan terus meningkatkan pemanfaatan 

teknologi melalui pemanfaatan kekuatan internal kedai kopi, yaitu S5 (kedai 

kopi dibuat dengan konsep kekinian) untuk mengatasi ancaman berupa; T1 

(pandemi virus Covid 19 yang berpotensi menurunkan pendapatan kedai kopi), 

T4  (lokasi kedai kopi dengan pesaing berdekatan), dan T5 (promosi dari 

kompetitor yang lebih menarik.).   

Alternatif strategi ST lainnya yang dapat diterapkan kedai kopi yaitu 

menerapkan strategi harga, melalui pemanfaatan kekuatan internal kedai kopi, 

yaitu S1 (harga produk dan layanan yang ditawarkan terjangkau), S2 (karyawan 

yang ramah dan tanggap dalam melayani pelanggan), S3 (memiliki cita rasa 

yang membuat konsumen ingin terus kembali), dan S4 (menjual kopi khas 

Jambi) untuk mengatasi ancaman berupa; T1 (pandemi virus Covid 19 yang 

berpotensi menurunkan pendapatan kedai kopi), T2 (pesaing baru melakukan 

inovasi), dan T3 (pesaing memberikan harga lebih ekonomis).  

3. Strategi WO  

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO bertujuan 

memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. 
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Pada analisis matriks SWOT (Tabel 5.4) terdapat strategi WO, yaitu 

mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan, dengan meminimalisir 

kelemahan yaitu; W1 (lokasi kedai kopi belum strategis), W4 (peralatan 

pengolahan kopi masih terbatas), dan W5 (jumlah tenaga ahli masih terbatas) 

untuk meraih peluang yaitu; O2 (respon positif pelanggan terhadap produk dan 

layanan kedai kopi), O4 (semakin berkurangnya kompetitor yang bertahan 

dalam menghadapi masa pandemi), dan O5 (adanya kebutuhan tempat untuk 

nongkrong).  

Alternatif strategi WO lainnya yang dapat diterapkan kedai kopi yaitu 

meningkatkan kegiatan promosi agar dikenal masyarakat secara umum dan 

menjangkau pasar yang lebih luas, dengan meminimalisir kelemahan yaitu; W2 

(promosi tidak berkesinambungan/hanya melakukan promosi dan iklan 

sesekali saja), dan W3 (keterbatasan modal untuk pengembangan usaha) untuk 

meraih peluang yaitu; O1 (menjalin hubungan dengan supplier), O2 (respon 

positif pelanggan terhadap produk dan layanan kedai kopi), O3 (media sosial 

membantu memperkenalkan kedai kopi), O4 (semakin berkurangnya 

kompetitor yang bertahan dalam menghadapi masa pandemi), dan O5 (adanya 

kebutuhan tempat untuk nongkrong).  

4. Strategi WT  

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan 

berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman. Strategi WT 

bertujuan mengurangi kelemahan internal dengan menghindari ancaman 

eksternal. Pada matriks SWOT (Tabel 5.4) terdapat strategi WT, yaitu 

mengembangkan inovasi dari segi makanan ataupun tempatnya, dengan 

meminimalisir kelemahan yaitu; W1 (lokasi kedai kopi belum strategis), W3 

(keterbatasan modal untuk pengembangan usaha), W4 (peralatan pengolahan 

kopi masih terbatas), dan W5 (jumlah tenaga ahli masih terbatas) untuk 

menghindari ancaman yaitu; T1 (pandemi virus Covid 19 yang berpotensi 

menurunkan pendapatan kedai kopi), T2 (pesaing baru melakukan inovasi), 

dan T3 (pesaing memberikan harga lebih ekonomis). 
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Alternatif strategi WT lainnya yang dapat diterapkan kedai kopi yaitu 

mengembangkan promosi dari media massa, dengan meminimalisir kelemahan 

yaitu; W1 (lokasi kedai kopi belum srategis), W2 (promosi tidak 

berkesinambungan/hanya melakukan promosi dan iklan sesekali saja) untuk 

menghindari ancaman yaitu; T1 (pandemi virus Covid 19 yang berpotensi 

menurunkan pendapatan kedai kopi), T2 (pesaing baru melakukan inovasi), T3 

(pesaing memberikan harga lebih ekonomis), T4 (lokasi kedai kopi dengan 

pesaing berdekatan), dan T5 (perang harga dengan kompetitor). Selanjutnya, 

membina loyalitas pelanggan, dengan meminimalisir kelemahan yaitu; W1 

(belum memiliki unit atau divisi marketing) dan W4 (promosi belum 

terprogram rutin) untuk menghindari ancaman yaitu; T1 (pandemi virus Covid 

19 yang berpotensi menurunkan pendapatan kedai kopi), T4 (promosi dari 

kompetitor yang lebih menarik), dan T5 (promosi dari kompetitor yang lebih 

menarik). 

Berdasarkan analisis matrik eksternal internal (Gambar 5.1), strategi 

yang tepat untuk dilakukan kedai kopi dalam mengembangkan usahanya 

adalah strategi agresif (growth oriented sterategy), dimana pada strategi ini 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya. Dari 3 strategi SO yang dapat diterapkan kedai kopi, 

menerapkan sistem manajemen hubungan pelanggan merupakan pilihan 

terbaik bagi kedai kopi. Menurut Assauri (2012:150) manajemen hubungan 

pelanggan ini dapat dijadikan alternatif evaluasi bagi perusahaan sebagai kunci 

sumber keunggulan dalam bersaing dengan perusahaan lain. Ketika perusahaan 

sudah memiliki informasi pelanggannya, maka perusahaan akan berupaya 

untuk menciptakan kegiatan khusus atau event tertentu yang kreatif yang akan 

berguna bagi program-program loyalitas. 

Peran pelanggan sebagai sasaran menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

boleh hanya memperhatikan market share semata, tetapi juga harus 

memperhatikan customer share nya. Untuk itu, dalam memilih dan 

menentukan pelanggan perusahaan harus cermat dalam memperhatikan 

customer lifetime value. 
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Dalam pangsa pasar, tidak semua yang menjadi pelanggan akan 

menjadikan pelanggan yang memberikan keuntungan. Oleh karena itu, adanya 

konsep nilai hidup pelanggan dapat diketahui seberapa besar keuntungan yang 

didapat dari pelanggan tersebut pada konsep customer lifetime value.  

Menurut Adam (2015:76) jika perusahaan dapat menjalankan program 

manajemen hubungan pelanggan dengan baik, maka perusahaan akan dapat 

memahami kebutuhan pelanggan, mensegmentasi dan bahkan menerapkan 

sistem sinyal bahwa pelanggan akan berpindah. Manajemen hubungan 

merupakan sebuah kolaborasi dengan setiap konsumen yang mampu 

menciptakan keadaan yang saling tidak merugikan (Temporal dan Trott, 

2002:7).  

Kedai kopi harus bisa mengelola data pelanggan perorangan secara 

rinci. Menyentuh seluruh titik kontak pelanggan merupakan suatu keuntungan 

bagi perusahaan agar dapat mengetahui pelanggan mana yang memiliki potensi 

sebagai customer retain. Bagi kedai kopi nilai konsumen merupakan refleksi 

dari frekuensi seseorang dalam melakukan pembelian di kedai kopi Kopikoop. 

Hal ini menjelaskan bahwa kunci penggerak utama di balik penerapan 

manajemen hubungan pelanggan adalah  mengidentifikasi konsumen terbaik di 

kedai kopi.  

Pada akhirnya, ketika analisis data pelanggan dilakukan akan terlihat 

seberapa besar jumlah transaksi yang dilakukan oleh pelanggan tersebut dalam 

bentuk nilai uang. Pelanggan yang loyal akan cenderung lebih menguntungkan 

dari segi perspektif perusahaan. Dalam hal ini, pelanggan yang memiliki 

potensi sebagai customer retention perlu untuk dipertahankan oleh perusahaan 

dalam jangka panjang melalui adanya program loyalitas yang dikembangkan. 

Hal ini berguna untuk menentukan pengalokasian dana yang akan 

diberdayakan untuk mendukung kegiatan program loyalitas tersebut (Adam, 

2015:151). 

Pada langkah ini keputusan yang akan diambil berdasarkan analisis 

profitabilitas pelanggan. Profitabilitas pelanggan ini berdasarkan database 

pelanggan dilakukan pemisahan pelanggan, agar terlihat pelanggan yang 
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memiliki customer value selama jangka panjang tersebut. Berdasarkan analisis 

database pelanggan manajer pemasaran akan membuat keputusan tentang 

pelanggan mana yang harus tetap diperhatikan dan berapa dana yang akan 

dikeluarkan untuk  menjaga pelanggan tersebut (Adam, 2015:152). 

Pada sesi wawancara, pemilik kedai kopi juga mengungkapkan bahwa 

kriteria dalam menentukan pelanggan yang stratejik untuk  pembelian ulang 

salah satunya dilihat dari intensitas kedatangan di kedai kopi dan jumlah 

pesanan dibeli oleh konsumen. Hal ini memperkuat bahwa kedai kopi akan 

melihat sejauh mana keuntungan yang dihasilkan dari konsumen tersebut. 

Konsumen yang memenuhi kriteria tersebut akan lebih diperhatikan agar 

konsumen tersebut tidak pindah ke kedai kopi yang lain.  

Dengan perkembangan teknologi tersebut, kedai kopi dapat membuat 

program-program loyalitas dengan pelanggan yang bersifat mengikat, 

mengumpulkan informasi tentang pelanggan, mengirim pesan yang 

menghargai pelanggan. 

Pemilik kedai kopi juga harus mengerti media apa yang disukai 

pelanggan. Kedai kopi harus memiliki semua kontak media sosial yang 

digunakan untuk berhubungan dengan pelanggan. Media ini berguna untuk 

mendukung program loyalitas agar lebih maksimal. Tahap ini merupakan 

tantangan bagi kedai kopi. Kedai kopi harus dapat bergerak secara adil disemua 

saluran yang digunakan oleh pelanggan. Pelanggan tidak hanya memiliki satu 

jenis media sosial. Kebutuhan media sosial merupakan hal penting bagi 

pelanggan. Mulai dari Whatsapp, Facebook, dan Twitter merupakan aplikasi 

yang sering digunakan oleh pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa kedai kopi  

juga harus mulai mengikuti kemajuan teknologi agar selalu dapat berhubungan 

dengan pelanggan.  

Program manajemen hubungan pelanggan yang dibuat harus jelas 

kegunaannya. Hal ini untuk mempermudah pelanggan dalam 

menggunakannya. Jika program yang didesain banyak yang mempersulit 

pelanggan, maka tidak salah jika pelanggan akan keberatan.  
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Jika target sasaran pelanggan tercapai, maka hubungan ini akan 

dikembangkan melalui pemasaran relasional pelanggan. Kegiatan yang sudah 

dirancang dan diarahkan untuk upaya mendukung program-program loyalitas 

tersebut dapat diciptakan melalui program yang sengaja dibentuk oleh 

perusahaan.Upaya ini melibatkan gagasan dan rancangan program yang akan 

mempererat hubungan pelanggan dan perusahaan. Hal ini berguna untuk 

menjaga stabilitas hubungan antara pelanggan dan perusahaan akan adanya 

hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Program loyalitas pelanggan 

memiliki kedekatan hubungan dengan kepuasan pelanggan. 

Organisasi perusahaan akan dapat terwujud jika mereka dapat 

menempatkan kepuasan pelanggan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh 

pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan berkonsentrasi pada apa yang 

dinilai pelanggan bukan hanya pada apa yang dijual (Oma, dkk, 2015). Jika 

pelanggan tidak puas ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama 

pelanggan yang tidak puas tidak akan kembali untuk melakukan pembelian di 

kedai kopi. Kedua pelanggan yang komplain jika tidak segera diatasi akan 

berada pada tingkat defector/terorist. Pelanggan pada tingkat ini dapat 

berpindah ke pesaing dan akan menyebarkan word of mouth negatif yang akan 

merugikan kedai kopi (Assauri, 2012). 

Hal ini juga menjelaskan bahwa kesetiaan pelanggan merupakan dasar 

yang kuat terbentuknya manajemen hubungan pelanggan. Kedai kopi 

bertanggung jawab jika konsumen atau pelanggan komplain mengenai produk 

ataupun layanan. Kedai kopi selain fokus dalam menambah jumlah pelanggan 

disisi yang lain juga harus memperhatikan nilai pelanggan. Karena 

terbentuknya nilai pelanggan berasal dari terwujudnya hubungan yang bernilai 

positif dari perspektif pelanggan. Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa 

pelanggan juga mendapatkan manfaat dan nilai yang positif ketika membangun 

hubungan dengan perusahaan.  

Kedai kopi dalam menerapkan manajemen hubungan pelanggan harus 

memiliki komitmen pada pelanggan. Komitmen tersebut meliputi menjaga data 

pribadi pelanggan hingga isu yang menyangkut pribadi pelanggan. Komitmen 
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perusahaan untuk menjaga privasi pelanggan berperan penting dalam 

manajemen hubungan pelanggan untuk mendapatkan kepercayaan dari 

pelanggan. Faktor terpenting dalam mengembangkan perusahaan adalah 

kepercayaan. Perusahaan akan mendapatkan kepercayaan merek jika 

perusahaan membangun merek tersebut di atas kepercayaan (Temporal dan 

Trott, 2002:150). 

Pelanggan yang merasa puas memiliki potensi untuk menentukan 

keberhasilan perusahaan. Jika pelanggan merasa puas dengan layanan yang 

diberikan, mereka merasa nyaman dengan perusahaan dan merek perusahaan 

tersebut. Hal itu memungkinkan perusahaan agar tidak terlalu bersusah payah 

dalam melakukan penawaran yang lebih bagus kepada pelanggan.  Seorang 

konsumen yang merasa dihargai dan dicintai akan lebih mungkin tetap 

bertahan pada perusahaan tersebut (Temporal dan Trott, 2002:32). 

Pada kegiatan manajemen hubungan pelanggan setelah melaksanakan 

berbagai program loyalitas, maka organisasi perusahaan akan mengukur 

dampak dari kegiatan tersebut. Organisasi perusahaan yang telah 

mengeluarkan biaya dan tenaga dalam menjalankan program-program loyalitas 

perlu mengetahui seberapa jauh dampak yang diberikan terhadap perusahaan. 

Dampak manajamen hubungan pelanggan ini dapat mempengaruhi tingkat 

profitabilitas perusahaan. 

Penjelasan diatas dapat menggambarkan bahwa asumsi utama yang 

dibangun oleh manajemen hubungan pelanggan adalah membangun relasi 

jangka panjang dengan pelanggan. Hal ini merupakan cara terbaik yang dapat 

menciptakan loyalitas pelanggan (Tjiptono, 2011:525). Perusahaan yang 

menyadari atas potensi laba dari hubungan pelanggan akan mengetahui 

dampak yang diberikan pelanggan tersebut terhadap perusahaan. Semakin lama 

pelanggan bertahan pada sebuah perusahaan, maka perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan dalam melayani mereka. Tugas manajer dalam hal 

ini adalah untuk mengetahui kapan perusahaan harus menarik pelanggan baru 

atau mempertahankan pelanggan lama. Ketika perusahaan memutuskan untuk 

menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan, maka perusahaan harus 
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melakukannya dengan baik sesuai standar yang telah ditentukan oleh 

perusahaan tersebut. 

Manajemen hubungan pelanggan jika dilaksanakan dengan baik oleh 

setiap perusahaan akan dapat membantu perusahaan untuk mengekspresikan 

personalitas merek pada setiap konsumen. Jika perusahaan melakukannya 

secara konsisten yang diperlukan untuk membuat merek diterima, dipercaya, 

dan menjadi akrab. Komunikasi apapun harus menggambarkan personalitas 

merek. 

Konsumen di kedai kopi ketika pertama kali datang maka akan 

disambut oleh waiters. Waiters akan menanyai konsumen tentang menu apa 

yang sedang diinginkan. Waiters bertanggungjawab juga untuk mengarahkan 

pelanggan, semisal konsumen ingin dine in. Kemudian waiters akan memberi 

opsi lain juga jika konsumen memang tertarik. Gaya bicara yang sopan dan 

ramah diharapkan agar konsumen dapat lebih nyaman saat berinteraksi secara 

langsung. Kedai kopi ingin menyampaikan citra mereka sebagai kedai yang 

menyenangkan, nyaman, dan mengutamakan kepuasan layanan bagi konsumen 

ataupun pelanggan. 

Jika pelanggan puas terhadap kualitas kinerja yang telah diberikan oleh 

kedai kopi, maka hal itu akan berpengaruh terhadap stabilitas kedai kopi 

sendiri. Pada intinya dampak penerapan manajemen hubungan pelanggan bagi 

perusahaan menurut Fauji, dkk (2014) dijelaskan ke dalam empat poin:  

1. Membantu manajer operasional dalam mengindentifikasi pelanggan. 

Identifikasi pelanggan memudahkan kedai kopi untuk tepat mencapai 

sasaran pelanggan yang stratejik.  

2. Membantu mensegmentasi pelanggan di kedai kopi  

Pelanggan yang terpilih sebagai pelanggan loyal dapat dilihat dari data 

penjualaan (riwayat pembelian). Data ini merupakan hasil dari poin-poin 

yang telah dilakukan oleh pelanggan selama melakukan pembelian di 

kedai kopi.  

3. Membantu mengembangkan hubungan pelanggan 
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Manajemen hubungan pelanggan yang diterapkan dapat membantu 

mengembangkan hubungan antara pelanggan dan kedai kopi. Melalui 

telepon atau  sosial media seperti; Whatsapp, Facebook, Twitter, dan 

Email akan mempermudah akses pelanggan untuk berhubungan dengan 

kedai kopi. pemesanan dapat dilakukan melaui telpon, sehingga tidak 

perlu menunggu lama untuk kesiapan menu. 

4. Membantu seluruh aspek penjualan di kedai kopi 

Kedai kopi dapat meningkatkan penjualan kepada pelanggan melalui 

media sosial atau lewat telepon dengan menggunakan informasi kontak  

pelanggan. Hal ini akan memudahkan kedai kopi untuk berhubungan 

dengan pelanggan sehingga diharapkan penjualan akan tepat sasaran. 

 

 


