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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Komunikasi merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh setiap 

orang. Esensi dasar manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri 

sehingga dalam keadaan apapun itu manusia akan membutuhkan orang lain di 

kehidupannya. Komunikasi bisa dikatakan sebagai salah satu alat untuk 

berinteraksi antara setiap individu atau satu sama lain dalam menyampaikan 

pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan yang 

disampaikan oleh komunikator kepada komunikan merupakan sebuah 

informasi yang dibutuhkan oleh komunikator maupun komunikan, karena itu 

komunikasi tidak bisa dipisahkan di antara keduannya. Menurut Scheidel dalam 

Mulyana (2012:4) mengemukakan bahwa manusia berkomunikasi untuk 

menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial 

dengan orang sekitar kita serta mempengaruhi orang lain untuk merasa berpikir 

atau berperilaku seperti apa yang kita inginkan sehingga, yang awal mulanya 

orang lain tidak ingin bertindak sesuai yang kita harapkan, dengan menjalin 

komunikasi kita dapat mempengaruhi orang tersebut untuk bertindak seperti apa 

yang kita inginkan, namun kadang kala individu merasakan komunikasi 

menjadi tidak efektif karena kesalahan dalam menafsirkan pesan yang 

diterimanya. Komunikasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

pemikiran, perasaan, dan kepentingan untuk menjalin relasi dengan orang lain. 
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Menurut Golden dan Mulyana (2012:5), komunikasi memiliki empat fungsi 

yaitu komunikasi sosial untuk menjalin relasi dengan orang lain, komunikasi 

ekspresif untuk menyampaikan perasaan atau emosi kita dalam bentuk pesan 

nonverbal yang tujuannya tidak mempengaruhi orang lain dengan jelas.  

Komunikasi juga memiliki peran yang penting pada sektor pemasaran 

yaitu untuk mengetahui komunikasi lebih dekat setelah melakukan kegiatan 

promosi. Keberhasilan dalam bekerja sebagai seorang yang profesional dapat 

diukur apabila mampu membangun komunikasi interpersonal yang efektif 

dengan mitra kerja. Terdapat bentuk komunikasi interpersonal yang akan 

membantu kita untuk berkomunikasi secara jujur dan akurat, tanpa 

membahayakan hubungan interpersonal yang dijalin oleh kedua pihak yaitu 

komunikator dan komunikan. Dengan memahami proses komunikasi 

interpersonal dapat menuntun sebuah pemahaman hubungan simbiosis antara 

komunikasi dengan perkembangan hubungan. 

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi dengan frekuensi 

yang cukup tinggi digunakan oleh manusia. Sebab dalam kehidupannya, 

manusia sering dipertemukan satu sama lainnya dalam suatu kegiatan baik 

formal maupun informal. Begitu juga dengan komunikasi interpersonal yang 

terjadi dalam berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang salah satunya 

terjadi dalam lingkup formal seperti organisasi ataupun perusahaan.  

Perkembangan teknologi yang semakin ketat menuntut perusahaan yang 

menyediakan barang maupun jasa lebih bersaing secara cermat dan tanggap 
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dalam melihat gangguan, ancaman, hambatan, dan tantangan yang dialami oleh 

usaha yang dibentuknya. Hal tersebut dapat diantisipasi tidak hanya seseorang 

yang berada dalam posisi pemimpin, melainkan juga para pengikutnya juga 

harus memperhatikan dengan seksama. Perusahaan dalam meningkatkan 

usahanya juga harus memiliki kekuatan yang dapat meningkatkan 

perusahaannya. Untuk menarik minat calon pelanggannya perusahaan juga 

harus memiliki keunikan tersendiri yang dapat membedakan dengan 

perusahaan-perusahaan yang lain. Kini tidak hanya memberikan diskon, dan 

promo untuk menarik minat, dengan memberikan pelayanan yang baik, ramah. 

Dengan melakukan hal tersebut pelanggan akan mendapatkan suasana yang 

nyaman dan menyenangkan ketika berkunjung.  

Coffee Shop saat ini telah menjadi bagian yang sangat erat dengan 

kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Terdapat banyak kota 

besar, salah satunya kota Malang yang menawarkan tempat makan, dan tempat 

berkumpul untuk sekedar bersantai. Salah satu tempat yang menjadi favorit 

masyarakat di kota Malang adalah coffee shop. Adanya pengaruh budaya dari 

luar yang melibatkan gaya hidup masyarakat, membuat budaya minum kopi di 

coffee shop sudah menjadi gaya yang nasional, dan kemudian menjadi budaya 

yang popular. Salah satu coffee shop internasional yang berada di Malang yang 

masih terkenal saat ini adalah Starbucks Coffee, mereka mendesain sedemikian 

rupa gerai tersebut menjadikan tempat yang nyaman untuk berinteraksi dan 

berkumpul bersama keluarga ataupun dengan kerabat.  
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Kebanyakan dari masyarakat memiliki perbedaan dalam menikmati 

secangkir kopi untuk bertemu atau melakukan interaksi dengan orang lain 

disuatu tempat tertentu. Cara tersebut adalah dengan menikmati di berbagai 

tempat yang menjual kopi, seperti memilih coffee shop yang indah dengan 

pelayanan yang mewah, memilih warung kopi biasa dengan harga yang pas-

pasan namun bisa menikmati kopi, ataupun kedai kopi yang cenderung masuk 

kelas menengah namun menawarkan menu dan rasa spesial yang berbahan 

dasar kopi espresso. Ketiga tempat tersebut mempunyai persamaan, yaitu 

memiliki seorang Barista yang bekerja untuk menghidangkan dan meracik 

minuman kopi berbasiskan espresso kepada pelanggan dengan kecepatan, 

ketepatan, keramahan, keterampilan yang mereka miliki. Keramahan yang 

dimiliki oleh seorang Barista dengan menunjukkan sikap ramah yang diberikan 

langsung kepada pelanggannya saat pelanggan mulai datang sampai selesai 

menikmati hidangan yang disiapkan. Keterampilan yang dimiliki yaitu dengan 

seluru keahlian yang dimiliki oleh barista mulai dari pembuatan menu yang 

dipesan oleh pelanggan hingga menyajikan menu tersebut. Pelayanan yang 

diberikan barista inilah yang akan semakin membuat Coffee Shop semakin 

membuat pelanggan tertarik untuk datang lagi. Karena pelanggan memiliki 

pilihan dan alternatif produk yang tidak terbatas, tidak sekedar harga, namun 

kualitas dan pelayanan yang diberikan menjadikan alasan nomor satu pelanggan 

memilih untuk datang ke Coffee Shop.  

Dalam penelitian ini, hubungan yang pertama kali dibangun yaitu 

hubungan antara barista dengan pelanggan. Dengan adanya komunikasi dan 
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hubungan yang baik tersebut dapat diawali oleh peran seorang Barista 

bagaimana mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Peneliti ingin 

mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana aktivitas komunikasi interpersonal 

yang dibangun oleh Barista Starbucks Transmart MX Malang dalam 

mempertahankan pelangannnya. Starbucks transmart MX Malang berada di 

lokasi yang strategis yaitu berada di dekat Universitas yang ada di Malang, tak 

hanya itu lokasi Starbucks Transmart juga padat oleh pengunjung dan 

pengunjung yang datang pun bervariasi dari berbagai kalangan. Maka tak heran 

target market pun kebanyakan adalah karyawan, mahasiswa, dan pelajar. Selain 

itu Starbucks juga memiliki banyak promo yang ditawarkan oleh karena itu 

banyak mahasiswa yang datang ke Starbucks untuk  menikmati promo tersebut 

dan juga memilih Starbucks sebagai tempat yang nyaman untuk mengerjakan 

tugas kuliah. 

Starbucks Coffee hadir untuk menawarkan aktivitas “ngopi” yang 

berbeda dari coffee shop lainnya untuk memberikan fasilitas yang menarik bagi 

pelanggannya. Selain fasilitas yang menarik, juga terkenal dengan memiliki 

Barista yang sangat ramah. Dalam proses komunikasi kepada pelanggan, 

Starbucks memakai landasan untuk memulai interaksi yaitu dengan 

menggunakan Customer Service Commitment dimana barista dituntut untuk 

smile and my eye contack, melakukan offer friendly, geniune greeting seperti 

yang kerap kali dijumpai berupa sapaan atau tuturan pertama yang diucapkan 

oleh barista Starbucks seperti “Selamat datang di Starbucks” atau say hi, learn 

customer and orders, mengatakan say thank you first kepada pelanggan, dan 
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make every moment right.  Hal ini merupakan salah satu aktivitas komunikasi 

melalui komunikasi interpersonal yang melibatkan pegawai barista dengan 

pelanggannya agar pelanggan selalu merasa puas dan nyaman terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh barista. Disisi lain terdapat pengaruh dari 

customer service commitment yang dijadikan landasan oleh barista yaitu dapat 

mempertahankan pelanggannya dengan cara melakukan pelayanan yang 

friendly, dimana pelanggan juga mendapatkan value sendiri. Pelayanan yang 

diberikan oleh barista apabila memberikan pelayanan yang nyaman membuat 

pelanggan ingin datang lagi ke Starbucks, hal tersebut dapat memberikan 

dampak bagi aspek penjualan. Tak hanya itu, barista Starbucsks Transmart juga 

memiliki perbedaan sendiri dengan barista di gerai kopi yang ada di Malang, 

selain karena Starbucks merupakan Coffee shop international yang memang 

baristanya sudah di training untuk meracik, menyajikan kopi namun Starbucks 

juga memberikan pembekalan terhadapat baristanya bagaimana berinteraksi 

dengan pelanggan. Starbucks Transmart juga memiliki salah satu kegiatan 

promosi dengan melibatkan baristanya uantuk melalukan komunikasi 

interpersonal selain melakukan transaksi jual beli di kasir. Dalam hal ini 

kegiatan promosi tersebut yang cukup terkenal dikalangan masyarakat adalah 

coffee talk, dan coffee taste disini barista memiliki tugas untuk memperkenalkan 

bagaimana cara meracik dan merasakan kopi yang ada di Starbucks dengan 

benar namun juga memiliki nilai plus sendiri karena dengan melaksanakan 

kegiatan tersebut barista juga bisa berkomunikasi dengan pelanggan secara 

intens.  
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Hubungan komunikasi interpersonal antara barista dengan pelanggan 

diperkuat dengan teori utama yaitu Teori Penetrasi Sosial Altman dan Taylor, 

dimana menjelaskan bagaimana berkembangnya kedekatan hubungan dalam 

konsep penetrasi sosial, bahwa sebuah hubungan interpersonal akan berakhir 

sebagai teman terbaik hanya jika mereka memproses dalam sebuah tahapan dan 

bentuk yang teratur dari permukaan ke tingkatan pertukaran yang intim sebagai 

fungsi dari hasil yang langsung dan perkiraan. Teori Penetrasi Sosial juga 

didasarkan pada beberapa prinsip Teori Pertukaran Sosial Thibaut dan Kelley 

yang menjelaskan mengenai pemeliharaan hubungan interpersonal dan juga 

memprediksikan bahwa nilai dari sebuah hubungan interpersonal 

Berkaitan dengan fenomena komunikasi interpersonal barista untuk 

mempertahankan pelanggannya di salah satu coffee shop yang terkenal seperti 

Starbucks Transmart MX Malang, hal tersebut yang mendasari penelitian studi 

kasus ini untuk mengetahui secara mendalam Aktivitas Komunikasi 

Interpersonal Barista dalam Mempertahankan pelanggan di Starbucks 

Transmart MX Malang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

rumusan masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

“Bagaimana aktivitas komunikasi interpersonal barista Starbucks 

Transmart MX Malang dalam mempertahankan pelanggan? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Atas dasar permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat 

ditetapkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendapatkan gambaran tentang aktivitas komunikasi interpersonal barista 

Starbucks Transmart MX Malang dalam mempertahankan pelanggan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Praktis  

Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

suatu pengetahuan mengenai aktivitas komunikasi interpersonal dalam 

mempertahankan pelanggan dan menjadi pengetahuan dan informasi pada 

barista dalam mempertahankan pelanggan.  

1.4.2 Manfaat Akademis  

Manfaat Akademis, setelah dilakukannya penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sebagai masukan bagi para barista dalam menjalankan 

tugasnya demi mempertahankan pelanggannya dan dapat menjadi bahan 

referensi untuk peneliti selanjutnya. 


