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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di awal tahun 2019 ini perkembangan “coffee shop” meningkat. Dengan 

banyaknya kafe baru yang ada di kota Malang membuktikan meningkatnya bisnis 

ini. Setelah ditelusuri dalam website resmi Pemerintah kota Malang tercantum ada 

132 kafe dan restoran yang berada di kota Malang. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi banyak berdirinya kafe di Kota Malang karena adanya penerimaan 

mahasiswa baru setiap tahunnya di Kota Malang di beberapa Universitas kota 

Malang. Momen ini dimanfaatkan oleh pengusaha yang ingin memperoleh 

keuntungan dalam berbisnis. Hal ini membuat adanya kafe yang tidak dapat 

mempertahankan usahanya karena persaingan dalam mengenalkan atau 

menjualkan produk yang sejenis. Dalam situasi seperti ini banyak pebisnis yang 

menginginkan usahanya unggul  dan cepat di kenal oleh masyarakat, sehingga 

mereka harus mempunyai planning dan target pasar yang jelas.  

 Saat ini, konsumen mempunyai pola pikir yang dinamis, dimana 

konsumen berpikiran maju atau tumbuh. Situasi seperti ini mengharuskan para 

pelaku usaha untuk selalu up to date mengenai permintaan pasar. Dengan begitu 

pemasaran yang dilakukan tidak salah arah dan tepat sesuai target. Akan tetapi, 

masih banyak pelaku usaha yang hanya menginginkan penjualan produk tinggi 

tanpa tahu bagaimana cara memuaskan target pasarnya. Dari sekian banyak 

pesaing usaha yang ada, pemilik perusahaan harus mempunyai pembeda yang 

akan mendapatkan tempat tersendiri dibenak konsumen sehingga menjadi unggul 

daripada yang lain hal ini biasa disebut positioning. Positioning merupakan 
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sebuah tindakan dalam mendesain suatu penawaran serta citra di dalam  

perusahaan agar perusahaan tersebut dapat berada dalam posisi persaingan yang 

memiliki makna dan berbeda dipikiran konsumen. Hal ini merupakan definisi 

positioning dari Philip Kotler (Kartajaya,2009). 

 Untuk menjadi beda daripada pesaing lainnya, perusahaan harus 

melalukan kegiatan yang berani atau biasa dikatakan out of the box. Dengan 

melakukan out of the box, perusahaan harus melaksanakan tiga hal yaitu Reversal 

(Pembalikan), adalah dimana di dalam sebuah perusahaan yang mengatakan 

“tidak” sedangkan perusahaan mengatakan “ya” dan begitu sebaliknya. 

Breakaway (melepaskan diri) sebuah perusahaan mempunyai tindakan perubahan 

pada produk yang sudah ada. Hostility (Permusuhan) adalah berani dalam 

mengatakan sesuatu yang tidak berani diutarakan oleh sebuah perusahaan lain 

atau kompetitor yang membuat konsumen kabur (Kartono, B : 2015). 

 Saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tetap terjebak dalam 

pasar massal, dimana perusahaan menentukan sebuah produk untuk mendapatkan 

keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mengetahui sudah memuaskan konsumen 

dengan produk miliknya. Maka dari itu, perusahaan harus mengerucutkan lagi 

dalam mengkategorikan targetnya atau biasa dibilang segmentasi. Perusahaan 

harus memilah mana konsumen yang harus diprioritaskan. Dengan memilah hal 

tersebut, perusahaan harus mempunyai strategi komunikasi pemasaran untuk 

menggolongkan konsumen itu. Seringnya perusahaan melakukan komunikasi 

pemasaran dengan menggunakan memberi pesan yang baik dan diolah sekreatif 

mungkin perusahan akan menciptakan citra yang bagus dipikiran konsumen. 

Sebuah perusahaan yang sudah memiliki citra bagus tidak sekedar mengarahkan 
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pikiran konsumen untuk menyukai produk tersebut, akan tetapi konsumen 

menginginkan untuk membeli produk dalam pertimbangan hati dan pikiran 

(Hermawan, 2012). 

 Di kota Malang, pengusaha mempunyai ide dalam memanfaatkan momen 

ini untuk menjalankan usahanya agar mendapatkan untung. Akan tetapi tidak 

semua kafe dapat bertahan  dikarenakan banyaknya pesaing  yang  ada sehingga 

konsumen datang hanya penasaran  dengan produk yang ditawarkan. Maka dari 

itu yang sudah peneliti bahas di atas mengenai positioning, perusahaan atau kafe 

yang dapat menerapkan hal tersebut ialah perusahaan yang mampu 

mempertahankan eksistensinya. Dengan melakukan inovasi produk dan 

menawarkan konsep yang sesuai dengan gaya hidup saat ini. Yang mempunyai 

arti konsumen akan datang berkunjung ke kafe tersebut bukan karena produk yang 

dijualkan melainkan untuk mempertahankan eksistensi dalam pola hidup 

konsumen. 

 Dalam hal ini maksud dari gaya hidup konsumen itu adalah dimana 

mahasiswa yang setiap tahun datang ke kota Malang dari beberapa daerah dan 

mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda cenderung akan menyukai suatu hal 

yang baru ataupun yang dianggap kekinian dan dapat diperlihatkan ke orang lain 

melalui media sosial. Generasi muda saat ini lebih menyukai makan dan 

meluangkan waktunya ke kafe dan resto untuk membeli makanan-makanan yang 

sudah terkenal di beberapa kota atau mancanegara. Ada rasa yang berbeda ketika 

mereka memasuki dan makan ditempat-tempat yang identik dengan makanan elit. 

Tidak hanya rasa tetapi mereka membeli pola dan gaya hidup, agar mereka 
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menjadi orang modern, inilah efek samping dari pencitraan melalui media dan 

iklan”, menurut Kholek (Kartajaya, 2009). 

 Di dalam persaingan usaha yang berada di kota Malang, peneliti tertarik 

meneliti untuk membandingkan dua kafe coffee shop yang hampir sama, yaitu 

kafe Equal dan kafe Batugaja. Kafe Equal terletak di jalan Raya Dermo no. 169, 

Malang. Kafe ini memiliki konsep yang minimalis, dengan pemandangan yang 

menghadap ke sawah, membawa suasana santai dan sejuk. Hanya ada satu lantai, 

kafe Equal mempunyai 22 meja yang ditata rapi. Selain bisa mengopi santai, kafe 

ini sering digunakan mahasiswa untuk berkumpul mengadakan rapat maupun 

tugas. Menu unggulan yang ditawarkan adalah brewing method coffee dan 

beberapa makanan ringan, selain itu juga ada jenis teh dan minuman yang bukan 

kopi. Kafe Equal tidak hanya menjual makanan dan minuman, melainkan juga 

menjual gaya hidup. 

 Kafe Batugaja terletak di Jalan Mawar no.36 kota malang. Kafe ini 

memiliki konsep yang minimalis juga akan tetapi terlihat berkelas, dengan 

bangunan yang outdoor membuat suasana yang sejuk. Meja di kafe ini lebih 

sedkit dibandingkan kafe Equal, hanya mempunyai 10 meja yang disediakan. 

Menu unggulan yang ditawarkan juga brewing method coffee dan beberpa jenis 

makanan ringan, selain itu ada jenis minuman yang bukan kopi. Sama seperti 

Kafe Equal, Kafe Batugaja juga menjual gaya hidup yang di gandrungi banya 

orang saat ini. 
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Dengan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui & 

mendekripsikan bagaimana strategi brand  positioning kafe Equal dan Batugaja  

di dalam usaha kafe mereka. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan rangkaian latar belakang yang sudah di jelaskan oleh penulis, 

sehingga dapat dikemukakan perihal rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah, bagaimana strategi Brand positioning kafe Equal dan kafe Batugaja guna 

menghadapi pasar masal.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan dalam  mengetahui seperti apa strategi Brand positioning kafe 

Equal dan kafe Batugaja 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan  suatu manfaat. Adapun 

manfaat yang dapat di berikan antara lain: 

 

1.4.1 Manfaat akademis 

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan suatu peranan dalam 

meningkatkan pengetahuan di bidang komunikasi, khususnya di dalam praktik 

komunikasi pemasaran. Sehingga hasil yang didapat bisa dijadikan sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya dengan studi strategi komunikasi 

pemasaran kafe. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa membangkitkan para pelaku 

pengusaha untuk menjadi pertimbangan dalam membuat strategi pemasaran 

guna mendapatkan citra positif kepada konsumenya. 

 


