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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis coffee shop sangat pesat beberapa tahun 

belakangan. Banyak perusahaan masih terperangkap untuk menjadi yang terbaik. 

Michael Porter, maestro strategi dari Harvard Business School menyebutkan 

bahwa sindrom seperti itu disebut “Competition to be The Best”. Dia 

memberitahukan bahwa hal itu secara absolut merupakan jalan berpikir yang salah 

tentang persaingan. Daniel Burrus, penasehat dibidang strategi beberapa 

perusahaan top 500 Fortune dan john David Mann mengatakan. “oraganisasi yang 

menang di abad baru ini tidak peduli dengan persaingan. Mereka malah 

melampaui persaingan dengan cara mendefinisi apa pun dan segalanya tentang 

bisnis meraka” (Kartajaya, 2009). 

Saat ini konsumen memiliki pola pikir yang dinamis, maka perusahaan atau 

organisasi harus mempunyai pemahaman melalui kegiatan pemasaran sebagai 

dasar pelayanan konsumen yang ideal. Dari sekian banyak persaingan perusahaan 

harus menjadi pembeda diantara pesaingnya sehingga produk atau perusahaan 

mendapatkan tempat dibenak konsumen sehingga bisa memenangkan persaingan, 

atau yang biasa disebut dengan positioning. Positioning menurut Philip Kotler 

adalah sebagai tindakan mendesain penawaran dan citra perusahaan sehingga 

perusahaan dapat  berada di posisi kompetitif yang bermakna dalam benak 

pelanggan. Menurut Hermawan Kartajaya, merupakan proses menempatkan 

keberadaan perusahaan dibenak pelanggan dengan membangun kepercayaan, 

keyakinan, dan trust kepada pelanggan (Kartajaya, 2009). 

Untuk menjadi pembeda dari pesaing lainya perusahaan diharus berani 

keluar dari persaingan mainstream. Perusahaan harus melakukan tiga hal untuk 

menjadi “Berbeda” tiga hal itu adalah Reversal (Pembalikan), adalah dimana 

ketika perusahaan kita bilang “tidak” perusahaan lain bilang “ya” atau sebaliknya.  

Breakaway (melepaskan diri), adalah dimana kita melakukan sebuah inovasi baru 

dari produk yang sudah ada dan mampu melepaskan diri dari kategori produk 

yang sama dengan pesaing kita. Dan Hostility (Permusuhan), ialah mengatakan 
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apa yang tidak berani dikatakan perusahaan lain atau pesaing yang justru 

membuat calon konsumenya lari. Disebut juga “anti market” (Kartono, B. 2015).  

Dewasa ini masih banyak perusahaan – perusahaan yang masih terjebak 

dalam pasar massal, mereka menargetkan produk yang mereka tawarkan 

digunakan oleh semua orang. Tujuan utama mereka adalah memperoleh 

keuntungan sebanyak-banyaknya padahal seorang pemasar jarang bisa 

memuaskan semua orang dalam suatu pasar. Maka dari itu perusahaan harus 

mengategorikan seluruh pasar kedalam pasar yang lebih kecil atau di sebut dengan 

segmentasi. Perusahaan harus menentukan target pasar mana yang menjadi 

prioritasnya dengan kata lain perusahaan dapat melakukan “diskriminasi” kepada 

pelanggan yang lebih di prioritaskan. Dengan melakukan segmentasi perusahaan 

bisa dengan mudah melakukan proses strategi komunikasi pemasaran kepada 

segmen pelanggan yang lebih di prioritaskan. Pentingnya komunikasi pemasaran 

dalam proses pemasaran adalah seni mengolah pesan sekreatif mungkin yang 

dapat diterima secara baik oleh target audien. Dampaknya, perusahaan yang 

gencar melakukan komunikasi kepada konsumen baik itu informatif, edukastif, 

maupun promosi secara tidak langsung perusahaan akan mendapatkan citra yang 

positif dibenak konsumen. Perusahaan yang mendapat citra baik tidak hanya 

menggerakan pikiran konsumen untuk membeli produknya, melainkan konsumen 

memutuskan membeli produk atas pertimbangan hati dan pikiran (Hermawan, 

2012). 

Di Kota Malang, perkembangan coffee shop atau kafe berkembang begitu 

pesat beberapa tahun belakangan. Ini di buktikan dengan banyak berdirinya kafe 

di pusat Kota Malang. Tercatat dalam website resmi pemerintah Kota Malang 

terdapat 132 kafe dan restoran yang berdiri di Kota Malang. Salah satu latar 

belakang banyak berdirinya kafe di Kota Malang ialah karena banyak mahasiswa 

atau pendatang yang berada di Kota tersebut. Sehingga pengusaha memanfaatkan 

momen tersebut untuk meraih keuntungan. Namun, tak semua kafe bisa 

mempertahankan eksistensinya karena konsumen di terpa banyak produk sejenis 

sehingga konsumen datang hanya ingin mencoba. Berdasarakan uraian 

sebelumnya mengenai positioning, perusahaan atau kafe yang menerapkan 

positioning lah yang mampu mempertahan kan eksistensinya. Bahkan mereka 
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berinovasi tak hanyak menjual produk tapi dengan menjual gaya hidup. Yang 

artinya konsumen datang ke kafe tersebut tidak hanya karena produk yang 

ditawarkan melainkan karena gaya hidup guna mempertahankan eksistensi 

konsumen. 

Menurut pengamat sosiologi, Abdul Kholek menyebutkan ada fenomena 

yang berkembang dalam masyarakat dunia ketiga termasuk Indonesia yaitu 

kecenderungan terjadinya perubahan gaya hidup akibat dari ekspansi industri 

pangan yang dimanifestasikan kedalam bentuk restoran, kafe, maupun kedai siap 

saji. Generasi muda lebih suka makan dan menghabiskan waktu ke kafe dan resto 

untuk menyantap makanan-makan luar negri yang siap saji. “Ada rasa yang 

berbeda ketika mereka memasuki dan makan ditempat-tempat yang identik 

dengan panganan elit. Tidak hanya rasa tetapi mereka membeli pola dan gaya 

hidup, agar mereka menjadi orang modern, inilah efek samping dari pencitraan 

melalui media dan iklan – iklan”, kata Kholek (Kartajaya, 2009). 

Peran humas pada suatu perusahaan cukuplah penting, karena humas 

sebagai jembatan komunikasi antara publik internal dan eksternal suatu 

perusahaan. Agar komunikasi pemasaran suatu perusahaan berjalan dengan baik. 

Eric Schulez dalam bukunya The Marketing Games (2003) mengatakan, humas 

menyediakan informasi yang konsisten keduania luar, meraka harus memastikan 

bahwa segala yang didengar dan dilihat pers (yang pada akhirnyaakan sampai ke 

konsumen) tentang perusahaan sesuai dengan citra perusahaan dan strategi 

positioning. maka salah satu tugas utama humas dalam membantu pemasaran 

ialah dengan membangun citra yang baik kepada publiknya. Agar perusahaan 

mendapatkan tempat di benak konsumenya. Untuk membangun suatu citra 

perusahaan bukanlah hal yang mudah. Humas harus memperhatikan penuh 

terhadap penelitian, perencanaan, dan strategi. Diamana humas harus melakukan 

analisis terhadap situasi internal maupun eksternal, setelah itu menyusun rencana 

dengan ide ide yang kreatif agar mendapatkan perhatian dari publiknya. Setelah 

itu melaksanakan rencana itu dengan memilih media mana yang cocok agar pesan 

yang disampaikan efektif. Dan tahap terakhir ialah evaluasi dengan apa yang 

sudah di kerjakan apakah strategi harus di ganti atau tetap di pertahankan. 
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Ditengah-tengah persaingan bisnis kafe di Kota Malang yang semakin 

menjamur, peneliti tertarik untuk membandingkan dua kafe yang hampir sejenis, 

yaitu kafe Houten Hand dan kafe Rumah Opa. Kafe Houten Hand berada di jalan 

Basuki rahmat 56A daerah kayutangan Kota Malang. Kafe ini memiliki desain 

ruangan yang cukup klasik dengan banyaknya furnitur kayu dan barang-barang 

klasik. Bangunanya pun tidak seluas kafe – kafe yang lainya bahkan terkesan 

sempit. Bangunan tiga lantai ini di bagi menjadi beberapa fungsi, lantai satu 

menjadi bar untuk memesan makanan dan minuman. Di lantai dua terdapat 

panggung untuk band-band yang ingin mengekspresikan karyanya. Sedangkan di 

lantai tiga terdapat toko atau record store dimana menjual kaset atau CD band – 

band lokal di Indonesia serta terdapat outdoor kafe di terasnya. Selain menjadi 

coffe shop, Houten Hand merupakan sebuah public house atau balai desanya kaum 

minoritas. Dimana kafe ini menajdi tempat apresiasi karya-karya kelompok 

seniman Kota Malang yang tidak bisa terekspose di tempat yang lebih besar. Band 

lokal Kota Malang rata – rata sudah bermain di panggung kafe ini, bedah buku 

dari penulis lokal, pemutaran festival film Malang, hingga menjadi tempat resepsi 

pernikahan. Agak mengherankan dengan tempat yang kecil seperti itu kafe 

Houten Hand mampu menjadi tempat berbagai macam acara.  

Kafe Rumah Opa, terletak dijalan Welirang no 41 Kota Malang. Nuansa 

klasik era tahun 60 hingga 70an langsung terasa ketika kita berada di dalam kafe 

tersebut, karena kafe tersebut berada di rumah asli peninggalan Belanda. Sang 

pemilik kafe sengaja tidak merubah denah dan bangunan asli agar tidak mengubah 

nilai ssejarahnya. Tak hanya desain interiornya yang bernuansa eropa, menu yang 

di suguhkan juga bernuansa western, seperti pizza, sphagetti dan lain-lain. Namun 

ada yang berbeda pada kafe Rumah Opa ini, disni sering diadakan acara music, 

pemutaran film dan kumpul komunitas anak muda di Kota Malang.  

Dengan merujuk pada fenomena yang terjadi diatas, peneliti tertarik dan 

ingin mengetahui, mengintrepetasikan dan mendeskripsikan bagaimana “Strategi 

Brand positioning kafe Houten Hand dan kafe Rumah Opa  untuk mendapatkan 

tempat di benak pelanggannya?”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan oleh penulis, maka 

dapat di kemukakan tentang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 

bagaimana strategi Brand positioning kafe Houten Hand dan kafe Rumah Opa?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apa strategi Brand positioning kafe Houten Hand dan kafe Rumah 

Opa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang 

dapat di berikan antara lain: 

1. Manfaat akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan keilmuan di bidang komunikasi, khususnya dalam praktik 

komunikasi pemasaran. Sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai refrensi 

bagi penelitian selanjutnya dengan studi strategi komunikasi pemasaran kafe. 

 

 

2. Manfaat praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah para pelaku 

pemasaran untuk menjadi pertimbangan dalam membuat strategi pemasaran 

guna memperoleh citra positif kepada konsumenya. 

  

 

 

 

 

 




