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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Coffee shop ialah tempat yang sangat mudah untuk dijumpai di hampir 

setiap kota di Indonesia maupun dunia. Kebiasaan minum kopi untuk mengisi 

waktu luang di coffee shop bagi masyarakat indonesia seakan sudah menjadi 

gaya hidup untuk berbagai kalangan. Saat ini coffee shop tidak hanya 

menyediakan minuman kopi saja, namun berbagai fasilitas juga seperti Wifi, 

TV, live musik, bahkan sampai layar lebar untuk menonton pertandingan 

sepakbola. 

Coffee shop atau juga bisa disebut kedai kopi merupakan istilah bagi 

seseorang untuk menamai sebuah tempat usaha yang tidak hanya menjual 

kopi, tapi juga berbagai macam minuman panas atau dingin. Banyak dari 

kalangan mahasiswa maupun pekerja yang di sela-sela waktu senggangnya, 

digunakan untuk menghabiskan waktunya di warung, khususnya coffee shop. 

Baik itu sendiri maupun bersama teman. 

Saat ini coffee shop memang seringkali dijadikan sebagai tempat 

berdiskusi, bertukar pikiran maupun hanya tempat untuk menghilangkan penat 

sehari-hari. Namun, tempat yang dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi 

sosial tidak hanya coffee shop, ada juga juga kantin, taman kota, beranda 

masjid atau musola, dan beberapa tempat yang dapat dijadikan ruang publik 

bagi masyarakat. Akan tetapi, coffee shop dirasa berbeda dan memiliki 

karakteristik tersendiri bagi setiap pengunjungnya dibandingkan dengan 

tempat-tempat ruang publik lannya. 
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Di coffee shop, pengunjung seolah memasuki dunianya sendiri yang 

terlepas dari dunia luar yang tidak terikat dengan ruang dan waktu, serta tidak 

terikat dengan norma dan status kedudukan yang melatarinya. Coffee shop 

atau coffee shop adalah tempat  meleburnya semua aksesoris-aksesoris yang 

melebeli setiap individu.  

Pada dasarnya, kegemaran berkumpul di sebuah coffee shop sudah 

menjadi hal yang lumrah atau wajar. Dikatakan lumrah karena memang sifat 

manusia yang memang mahkluk sosial. Bahkan kegiatan berkumpul di coffee 

shop saat ini sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat. Saat ini coffee shop 

sudah banyak memberikan fasilitas layanan sebagai pusat-pusat interaksi 

sosial. Coffee shop dilihat memberi ruang anggota-anggota sosial untuk 

berkumpul, berdiskusi, menulis, membaca, bercanda hingga membuang 

waktu, baik secara individu maupun berkelompok. 

Terciptanya ruang publik dalam kehidupan bermasyarakat bisa dimana 

saja, seperti di Barista Coffee 1 yang merupakan salah satu Coffee Shop yang 

berada di kota Bangkalan. Barista Coffee 1 sendiri mulai berdiri pada  tahun 

2014, yang dikembangkan sendiri oleh Hery Ahmad Iswanto selaku Founder 

Barista Coffee 1 Bangkalan, yang awalnya hanya kios kecil untuk meminum 

kopi sampai sekarang yang sudah berkonsep Coffee Shop yang kini mulai 

bergeser fungsinya dan banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang 

publik. 

Secara umum Barista Coffee 1 merupakan coffee shop yang sama 

seperti coffee shop - coffee shop pada umumnya di kota Bangkalan, 

menyediakan berbagai macam kopi dan minuman-minuman panas atau dingin 
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lainnya. Namun, yang membedakan Barista Coffee 1 dengan coffee shop 

lainnya adalah, tempatnya yang masih bernuansa klasik, tempatnya yang luas 

dan jauh dari kebisingan suara kendaraan, sehingga para pengunjung dapat 

dengan nyaman berkumpul, berdiskusi, bertukar pikiran sambil menikmati 

secangkir kopi. Penjual dan pembeli dapat dengan leluasa berkumpul sembari 

mendiskusikan berbagai macam hal, mulai dari politik, hiburan, pekerjaan, 

hobi, sampai game. 

Di coffee shop ini pula sering menjadi salah satu sumber informasi 

terbaru dan juga menjadi tempat berkumpulnya berbagai lapisan masyarakat 

khususnya kota Bangkalan, seperti mahasiswa, pekerja PLN, wartawan, guru, 

dan lain sebagainya.  

Adapun ditempat ini yang membuat peneliti merasa tertarik untuk 

meneliti yaitu sebagian besar pengunjung di Barista Coffee 1, saat ini lebih 

banyak tepaku pada gadget yang berada di tangannya dibanding dengan teman 

atau rekannya saat berkumpul di coffee shop ini. Berkaitan dengan hal tersebut 

diatas peneliti tertarik untuk meneliti “Bagaimana Pandangan Masyarakat 

Modern Terhadap Coffee Shop Sebagai Ruang Publik” yang dilakukan di 

coffee shop Barista Coffee 1 yang berada di kota Bangkalan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Peranan memiliki fungsi yang menentukan kesempatan-kesempatan 

yang diberikan coffee shop. Fungsi tersebut berupa sarana informasi dan 

komunikasi sosial. Pasalnya,  adanya sarana informasi yang diberikan oleh 

coffee shop dapat menjadikan wadah atau tempat komunikasi sosial bagi 

masyarakat khususnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 
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diatas, maka rumusan masalah penelitian  ini yaitu “Bagaimana Pandangan 

Masyarakat Modern Terhadap Coffee Shop Sebagai Ruang Publik?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui ”Bagaimana Pandangan 

Masyarakat Modern Terhadap Coffee Shop Sebagai Ruang Publik”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam ruang lingkup pendidikan dan sosial 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi khususnya tentang 

“Bagaimana Pandangan Masyarakat Modern Terhadap Coffee Shop 

Sebagai Ruang Publik.”  

b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

dapat dikembangkan secara komprehensif dan terpadu. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang 

“Pandangan Masyarakat Modern Terhadap Coffee Shop”. 
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b. Bagi Coffee Shop 

Dapat memberikan wawasan dalam proses berinteraksi sosial 

dengan masyarakat pada umumnya, dan mempertahankan serta 

meningkatkan kepuasan bagi konsumen pada khususnya. 

c. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan wawasan terkait dengan komunikasi interaksi 

dan tukar informasi yang bersifat dua arah khususnya bagi masyarakat 

sehingga orientasinya diharapkan dapat membentuk kesamaan 

pemahamaan diantara masyarakat. 


