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Bab IV 

Deskripsi Objek Penelitian 

 

 

4.  Sejarah Richdjoe Barbershops dan Coffee Shop 

Richdjoe Barbershops & Coffee Shop (RJBS/RBC) adalah perusahaan 

yang bergerak dibidang pengelolaan pangkas rambut pria dan  foodys . 

Mengusung konsep kekinian, dengan tagline “community,cuts and culture” 

dan moto “ we barbering like breathing” , barbershop ini berusaha untuk bisa 

bersaing dengan beberapa barbershop lain yang sudah lebih dulu ada. Nama 

Richdjoe Barbershops sendiri berawal dari nama panggilan yahoo messanger 

“Djoe” dan Rich yang artinya kaya sehingga Richdjoe mempunyai makna 

Djoe yang kaya (huruf “S” di akhir tulisan barbershops sendiri sengaja ada 

untuk menjadi pembeda dengan barbershop lainya. Di mulai dengan 

berdirinya cabang pertama sekitar 15 februari 2015 di jl. Coklat no 1, Malang. 

Pendiri dari Richdjoe Barbershops dan Coffee Shop sendiri adalah  Om Djoe. 

Om Djoe sendiri awalanya adalah seorang karyawan sebuah perusahaan 

swasta yang pada saat itu  lebih memilih untuk menjadi pengusaha.  

Pada awal berdirinya RJBS hadir dengan konsep yang tematik pada 

desain barbershopnya. Selain itu RJBS juga berusaha memberikan 

pengalaman yang berbeda kepada pelanggan melalui layanan tambahan seperti 

vakum, penggunaan vitamin,dll. Di RJBS sendiri juga menyediakan produk 

buatan sendiri seperti pomade berbagai varian, beard oil, dan shampoo. 

Fasilitas yang diberikan antara lain kursi yang sudah hidrolik (bisa naik turun 

sendiri), lampu yang tematik, tempat menunggu yang nyaman, tempat bersih, 
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full ac, free wifi. RJBS tidak hanya melanyani potong rambut tetapi juga bisa 

,coloring,crembath, cukur kumis, jenggot, dan vitamin rambut. 

Untuk Coffee Shopnya sendiri baru ada pada cabang ke 2 di Sigura-

gura lantai 2. Ide Coffee shop ini hadir ketika owner berfikir bagaimana 

pengunjung bisa rasa jenuh ketika menunggu antrian. Dengan adanya Coffee 

Shop ini (Coffee Kayoe dulu namanya) RJBS berharap pelanggan dapat lebih 

nyaman dalam menunggu antrian dan juga coffee shop ini dapat dijadikan 

tempat baru untuk sekedar nongkrong atau mengerjakan tugas. 

Pada tahun berikutnya hingga tahun 2019 sekarang Richdjoe 

barbershop sudah pernah membuka 5 cabang antara lain : 

 Jl. Coklat no 1  

 Jl. Sigura-gura no 2 

 Jl. Tirto Utomo no 2 

 Jl. Kalimantan Jember (berhenti beroperasi) 

 Razorbox jl. sukarno hatta (berhenti beroperasi) 

 Jl. Nginden Semolowaru Surabaya 

 Jl. Ijen no 86 + Richdjoe Coffee (pindahan Coffee shop sigura-

gura) 

Setiap cabang dari Richdjoe Barbershop memiliki tematik tersendiri 

sehingga para pelanggan akan mendapatkan suasana yang berbeda di setiap 

cabangnya namun tetap dengan kualiatas yang sama baiknya. Dengan semakin 

berkembangnya industri barbershop di Malang ataupun di Indonesia RJBS 

selalu berusaha untuk terus menjalin komunikasi dengan komunitas, anak 
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muda dan juga sering mengkuti berbagai acara tentang perkembangan 

barbershop. 

4.1   Visi dan Misi Richdjoe Barbershops dan Coffee Shop 

Visi dari perusahaan ini adalah menjadi salah satu barbershop yang ada di 

seluruh kota di Indonesia dengan bermacam-macam tematik setiap cabangnya 

tanpa mengurangi kualitas serta memberikan inspirasi yang positif terhadap 

masyarakat luas dalam bidang barbershop dan coffee shop.  Sedangkan misi 

dari perusahaan ini adalah memberikan pengalaman potong rambut yang 

berbeda dari yang lainya dan ikut meningkatkan kreatifitas anak muda dengan 

ikut ambil dalam kegiatan-kegiatan komunitas anak muda dan kegiatan sosial. 

 

4.2  Produk Unggulan Richdjoe Barbershops dan Coffee Shop 

Selain fokus terhadap kualitas dan pelayanan potong rambut serta kopi 

Richdjoe Barbershops sendiri juga memiliki beberapa produk unggulan yang 

berkaitan dengan dunia barbershop dan coffee shop antara lain : 

a. Pomade (light,heavy, water based) 

Ada berbagai macam pilihan pomade yang diproduksi langsung oleh 

Richdjoe Barbershops seperti : 

1. Premium pomade light dengan tingkat hold (kekakuan) yang 

rendah. pomade ini cocok dipakai untuk rambut lurus dan 

mudah diatur dan akan menimbulkan efek mengkilap. 

2. Premium pomade heavy dengan tingkat hold (kekakuan) yang 

lebih tinggi.pomade ini cocok dipakai untuk rambut yang susah 

diatur. 
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3. Premium pomade water based dengan tingkat hold (kekakuan) 

yang sedang. Dengan dasar pembuatan dari air pomade ini 

lebih mudah untuk dibersihkan dan mempunyai wangi yang 

manly. pomade ini cocok dipakai untuk  jenis rambut sedang 

(dari lurus sampai hamper  kriting) dan akan menimbulkan efek 

mengkilap serta mempunyai wangi yang khas. 

b. Beard Oil 

Selain merawat rambut kepala Richdjoe Barbershop juga 

menghadirkan Beard Oil untuk perawatan bulu di sekitar wajah. Beard 

oil sendiri adalah vitamin rambut yang dapat membantu pertumbuhan 

dan merawat rambut di bagian wajah. 

c. Daily pomade treatment shampoo 

Untuk merawat rambut setelah penggunaan pomade tertentu produk 

dari Richdjoe Barbershop ini sangat cocok. Daily pomade treatment 

shampoo akan menjaga rambut untuk tetap sehat setelah penggunaan 

pomade. 

d. Coffee Shop 

Untuk memberikan kenyamanan lebih Richdjoe barbershop ada coffee 

shop (khusus cabang premium Jl. Ijen Malang) di lantai 2. Selain 

menjual aneka macam penyeduhan kopi seperti (v60, Vietnam drip, 

French press), cappuccino, café latte, espresso, americano dan es kopi 

susu Richdjoe. Selain aneka macam kopi disini juga disediakan menu 

selain kopi seperti red velvet, matcha dan coklat. 
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4.3  Sturktur Manajemen 

Menurut Stephen P. Robbins (1993) Setiap organisasi mempunyai struktur 

yang biasa disebut struktur organisasi. Secara sosiologis, struktur organisasi 

menggambarkan jaringan kerja dari organisasi. Struktur organisasi 

mengandung beberapa unsur seperti pembagian kerja, spesialisasi, 

kewenangan, kendali, pusat kordinasi,pusat komunikasi dan hubungan 

tanggungjawab dan pengambilan keputusan. Struktur organisasi juga 

mengambarkan pola-pola interaksi antarpersonal maupur antar-kelompok 

secara teratur menurut kekuasaan dan kewenangan masing-masing. 
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 Owner 

Memberikan kebijakan-kebijakan tentang tugas-tugas yang harus 

dikerjakan agar visi dan misi perusahaan tercapai 

 Manajer Keuangan 

Membantu perencanaan bisnis, memberikan nasihat keuangan serta 

menjadi wakil owner dalam menjalankan organisasi.  

 Manajer Oprasional 

Bertanggungjawab atas manajemen tenaga kerja, produktivitas, dan 

kontrol secara efektif sesuai kebijakan perusahaan. 

 Marketing 

Memasarkan jasa dan produk perusahaan agar semakin dikenal dan jumlah 

pelanggan meningkat 

 Desain 

Membuat segala desain yang digunakan untuk menunjang oprasional 

promosi. 

 Ketua Cabang 

Menjadi wakil manajer oprasional untuk memastikan pekerjaan dilakukan 

secara baik dan efektif 

 Baberman/Barista 

Memberikan pengalaman yang berbeda kepada pelanggan secara langsung 

melalui komunikasi dan keahlian barberman/barista. 

 Kasir  

Melakukan transaksi dengan pelanggan dan mencatatnya serta ikut 

membantu menawarkan produk. 
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4.4  Deskripsi Targer Pasar 

 

Target pasar di Richdjoe Barbershops dan Coffee Shops sebagaian besar 

adalah anak muda dan para pekerja karena sebagai anak muda dan pekerja 

menjaga penampilan sudah menjadi kebutuhan. Potongan rambut adalah hal 

yang tidak kalah penting dalam hal berpenampilan.  Dengan rata-rata jumlah 

pelanggan sekitar 20-50an/cabang setiap harinya. 

 

4.5  Deskripsi Tempat 

 

Tabel 4.1 Deskripsi Tempat 

 

No Lokasi Gambar Keterangan 

1  

Cabang 1. Jl. 

Coklat no 1, 

Malang 

 

  

Gambar 4.1.1 

 

Ini adalah cabang pertama 

Richdjoe Babershops yang 

berada di salah satu pusat 

kota malang, suhat. 

Lokasinya tepat berada di 

pinggir jalan dengan 

bangunan yang banyak kaca 

sehingga kegiatan dalam 

barbershop terlihat dari jalan. 
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2  

Cabang 2. Jl. 

Sigura-gura no 

2 

 

 Gambar 4.1.2 

 

Cabang kedua berada di 

daerah sigura-gura untuk 

memperluas pasar dan 

mendekatkan pada customer 

sekitar daerah tersebut. 

Disini dulu awal mulai juga 

coffee shops Richdjoe ada 

(sekarang pindah di cabang 

Ijen) 

3  

Cabang 3. Jl. 

Tirto Utomo no 

2 

 

Gambar 4.1.3 

 

Cabang ke 3 berada di 

Malang bagian barat malang 

keaarah batu. Sekali lagi ini 

bertujuan untuk memperluas 

pasar dan mempermudah 

customer daerah tersebut 

untuk datang ke Richdjoe 

Barbershops. 

4  

Cabang 4. Jl. 

Nginden 

Semolowaru 

Surabaya 

Gambar 4.1.4 

 

Sesuai dengan misinya 

membuka cabang di berbagai 

kota di Indonesia, Richjoe 

cabang kedua (pertama di 
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jember, sudah tutup) ada di 

kota Surabaya. 

5  

Cabang 5. Jl. 

Ijen no 86 

 

Gambar 4.1.5 

 

 

 

Ini adalah cabang ke 4 yang 

ada di malang. Dengan 

konsep premium, Richdjoe 

Barbershop berusaha 

memberikan pelayanan lebih 

baik dari RJBS non premium 

dari segi kenyamanan dan 

kualitas. Selain itu disini juga 

dilanjutkan penambahan 

Coffee Shop yang tadinya 

ada di cabang sigura-gura. 

Hal ini bertujuan untuk 

memberikan rasa nyaman 

kepada customer apabila 

harus menunggu antrian, 

selain itu industri kopi di 

malang juga sedang 

berkembang pesat. 
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4.6  Deskripsi Produk 

 

Tabel 4.2 Deskripsi Produk 

 

No Produk Keterangan 

1 Gambar 4.2.1 

 

 

Ada 3 variant pomade yang di 

produksi langsung oleh Richdjoe 

Barbershops yaitu , Premium 

pomade heavy, light dan water 

based.  

2 Gambar 4.2.2 

 

 

Selain pomade Richjoe 

Barbershops juga memproduksi 

Beard oil. Ini adalah vitamin yang 

akan membantu merawat bulu 

bagian wajah. 
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3 Gambar 4.2.3 

 

 

Richdjoe daily pomade treatment 

shampoo ini ditunjukkan untuk 

para customer yang menggunakan 

pomade lebih sering. Shampoo ini 

membantu merawat rambut setelah 

pemakaian pomade. 

4 Gambar 4.2.4 

 

 

 

 

Richdjoe Coffee hadir kembali di 

Richdjoe barbershop cabang Ijen, 

Malang. Selain menjual aneka 

macam penyeduhan kopi seperti 

(v60, Vietnam drip, French press), 

cappuccino, café latte, espresso, 

americano dan es kopi susu 

Richdjoe. Selain aneka macam 

kopi disini juga disediakan menu 

selain kopi seperti red velvet, 

matcha dan coklat. 
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4.7 Deskripsi Kegiatan 

 

Untuk terus bisa bersaing dan bisa memberikan kontribusi dalam industri 

barbershop di Indonesia Richdjoe Barbershop berusaha untuk ikut beberapa 

kegiatan yang nantinya akan memberikan dampak positif terhadap 

perusahaan. Adapun beberapa kegiatan yang pernah diikuti dan 

disenggelarakan antara lain:  

Tabel 4.3 Kegiatan 

No Kegiatan Keterangan 

1 Gambar 4.3.1 

 

BARBERLIFE (JAKARTA) 

 

Acara ini diadakan oleh Chief 

Babershop yang diadakan di 

Jakarta. Tujuan acara ini selain 

mempererat tali silahturahmi 

antar barbershop, barberman dan 

industrinya di Indonesia juga 

untuk meningkatkan kualitas 

pengetahuan RJBS tentang teknik 

potong rambut langsung dengan 

beberapa bintang tamu dari luar 

negeri seperti Hayden Cassidy 

dan dari Indonesia ada Sri astute 

“Tutuy”. 
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2 Gambar 4.3.2 

 

Noshavember (kegiatan sosial 

tentang kangker prostat) 

 

Di acara ini RJBS lebih ke 

kegiatan sosial Dimana RJBS 

bertindak sebagai salah satu 

sponsor acara ini dan ikut 

memberikan edukasi langsung ke 

customer RJBS. NoSHAVEmber 

sendiri adalah gerakan 

menumbuhkan kumis dan jenggor 

selama sebulan penuh sebagai 

bentuk kesadaran akan bahaya 

kanker. Karena banyak penderita 

kanker yang harus mencukur 

habis rambutnya untuk keperluan 

kemoterapi.  
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3 Gambar 4.3.3 

 

Care Each Other RJBS 

 

Ini adalah program CEO dari 

RJBS yang melakukan kegiatan 

sosial dengan berbagi dengan 

sesama.  

 

4 Gambar 4.3.4 

 

WHAL.ID (JAKARTA) 

 

Sebenarnya acara ini lebih ke 

mengenalkan produk dari WHAL 

(salah satu alat cukur rambut). 

Selain itu acara ini sekali lagi 

bertujuan untuk mempererat tali 

persaudaraan antar barbershop, 

barberman dan industrinya. 

5 Gambar 4.3.5 CHIEF VOYAGE X BMW 

(Jelajah barbershop nusantara) 

 

Richdjoe Barbershops menjadi 

salah satu tujuan dari rangkaian 

Chief barbershop dalam mecari 

sejarah dan perkembangan 
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barbershop di Indonesia. 

6 Gambar 4.3.6 

 

Ngabuburit bareng Richdjoe 

 

Sebenarnya acara ini hampir sama 

dengan Care each other tapi acara 

ini lebih sering dilaksanakan saat 

bulan ramadhan. Selain itu acara 

ini barberman juga ikut dalam 

kegiatan dengan memotong 

rambut beberapa orang secara 

gratis. 



 

51 

 

7 Gambar 4.3.7 

 

BRAWIJAYA FASHION 

WEEK 

 

Disini RJBS hadir sebagai salah 

satu sponsor dan juga pengisi 

acara untuk memberikan edukasi 

tentang bagaimana baberman 

bekerja. 

 

 

 

 

 

 


