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BAB II 

“STARBUCKS DAN BUDAYA MINUM KOPI” 

“1 cangkir kopi jika Anda tidak tahu harus memulai dari mana 
1 cangkir kopi jika Anda ingin mengubah suasana hati Anda 
2 cangkir kopi jika Anda ingin memecahkan masalah Anda 

  4 cangkir kopi jika Anda ingin mengetahui semua hal tentang kopi” 
 

(Edy Panggabean1) 
 

Bab II akan menjelaskan bagaimana perkembangan budaya minum kopi sebagai 

komoditi dalam industri kuliner yang diusung oleh kemajuan teknologi. Bab ini 

mempertimbangkan kriteria historical situatedness untuk melihat bagaimana awal 

mula ritual minum kopi versi lama kemudian berubah menjadi ritual minum kopi 

versi baru. Dimana ritual minum kopi bukan sebatas aktivitas primordial, yaitu  

aktivitas biologis dalam memindahkan minuman kedalam tubuh,tetapi terdapat nilai-

nilai sosial yang prestise dalam kegiatan minum kopi.  

Hal ini terbukti dengan semakin menjamurnya cafe-cafe yang dikemas eksklusif 

khusus untuk menikmati minuman favorite dunia tersebut serta didorong oleh 

perkembangan teknologi yang semakin maju.Selain berfungsi untuk berinteraksi 

dengan konsumen, internet memudahkan para elite untuk melancarkan aksi-aksi 

penanaman ideologi. Bab ini juga akan mengulas fenomena internet yang telah 

banyak membentuk tidak saja perubahan pola komunikasi melainkan sebagai sebuah 

strategi komunikasi perusahaan dalam menjaring publik.Starbucks aktif merancang 

pesan-pesan dalam postingan di fans pages kemudian postingan tersebut akan 

1 Eddy Panggabean adalah penggagas Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SK KNI) 
Produksi Kopi Luwak serta penulis buku tentang kopi. 
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dikonsumsi oleh fans untuk membangun sebuah konstruksi makna tentang 

Starbucks.yang pada akhirnya menjadikan Starbucks sebagai sebuah brand yang 

melegenda. 

2.1.  Waves of Coffee Culture 

Kuliner menjadi terobosan terbaru untuk dimanfaatkan sebagai komoditi 

potensial. Dalam hal ini, kopi telah menjadi minuman favorit penduduk dunia, dan 

telah dilirik oleh pengusaha untuk dikembangkan menjadi sebuah komoditi untuk 

diambil keuntungannya. Starbucks dibawah PT Mitra Adiperkasa Tbk berhasil 

menjadi ikon kopi dunia dan mampu menjamah pecinta-pecinta hampir diseluruh 

belahan bumi. 

Bagi Marx tingginya hasrat manusia untuk memanjakan kebutuhan sekunder 

dapat merangsang tumbuhnya sektor-sektor bisnis, salah satunya seperti munculnya 

industri kuliner yang menghiasi Indonesia saat ini. Biji kopi sebagai sumber daya 

alam yang bernilai tinggi, dapat ditemukan di warung-warung kopi pinggir jalan, 

angkringan, lesehan trotoar hingga kedai kopi berkelas internasional. Masing-masing 

tempat tersebut menawarkan sebuah “pengalaman” yang berbeda-beda, tergantung 

dari selera individu itu sendiri. Dalam kapitalisme, untuk mempertahankan produksi 

massa tetap berjalan lancar maka kaum borjouis harus berfikir keras untuk selalu 

menciptakan konsumsi yang sistematis (telah dirancang). Cara yang sering digunakan 

perusahaan (Starbucks) untuk mempercepat arus modal yaitu melakukan ekspansi 

atau perluasan cabang dikota-kota besar yang dimaknai sebagai hyper comodity.  
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Tumbuhnya cabang-cabang Starbucks bertujuan untuk mendikte pasar untuk 

melakukan belanja sehingga perputaran uang akan kembali dengan cepat pula. 

Fenomena ini oleh Featherstone (2008:30) dipandang sebagai fase kelebihan 

penyediaan (over-suplay) benda-benda simbolik pada masyarakat Barat kontemporer 

serta tendensi kearah kekacauan dan de-klasifikasi buadaya (yang beberapa 

diantaranya berlabelkan postmodernisme) 

Untuk mengetahui mengapa kopi disajikan ditempat-tempat yang berbeda dengan 

cara yang berbeda pula (warkop,angkringan,lesehan trotoar dan kedai berkelas) tetapi 

mengapa kopi disetiap tempat tersebut selalu ramai dengan pengunjung. Pertanyaan tersebut, 

bisa ditilik dari history kopi dimasa lalu. Budaya minum kopi di Indonesia adalah 

warisan kolonial Belanda, yang dengan kehadiran perang dunia I dan II kopi mulai 

menjadi komoditas untuk diperdagangkan. Perkembangan tersebut menjadi titik awal 

dari apa yang dinamakan gelombang budaya kopi (waves of coffee culture). 

Sebenarnya sebelum perang dunia I kopi sudah terkenal sebagai produk yang 

menggiurkan.Usahawan consumer goods mulai nampak pada periode 1940-1950-an, 

lahirlah perusahaan seperti Coca cola (lahir tahun 1944) dan McDonald (1940). Pada 

periode tersebut kondisi pasca perang mulai mencair, dan sebagai titik awal 

berkembangnya ilmu pengetahuan, kehadiran teknologi yang semakin memperkuat 

arus perdagangan kopi yang pada saat itu bermuara di AS dan Eropa 

Barat.Masyarakat AS dan Eropa disebut dengan istilah publik gelombang pertama 

(first waver) yang dalam kesaharianya sudah rutin mengkonsumsi kopi, biasanya 

sebagai teman pengisi waktu luang dirumah ataupun kedai-kedai kopi sepanjang 
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jalan.(dalam http://www.minumkopi.com /riwayat/ 12/01/2013/ gelombang-budaya-

kopii/#. UjR8 T9KmjK0, 14 september 2013). 

Nestle, perusahaan hasil merger antara Anglo-Swiss Milk Company dan 

Farine Lactee Henri Nestle ditahun 1905 adalah perusahaan yang berhasil 

menggerakan gelombang pertama budaya kopi dengan merek Nescafe yang kemudian 

di-sah-kan oleh PBB dalam International Coffee Agreement sebagai pengakuan 

negara-negara atas pentingnya komoditas perkebunan kopi.Dalam gelombang kedua 

(Second wave)  di tahun 1970-1980-an ditandai dengan kehadiran Starbucks yang 

juga mempopularkan kosa kata latte,espresso dan capuccino.Fenomena Starbucks 

disebut dengan hyper second wave company, yaitu perusahaan yang sanggup 

menggerakkan, menunggangi dan melipatgandakan efek gelombang kedua.Starbucks 

berhasil menjadi leader kopi dunia, Starbucks berhasil memindahkan ritual minum 

kopi secara lebih modern, hal inilah yang menarik untuk dikaji. Bahwa secara 

historis, Starbucks juga berawal dari kedai-kedai pinggir jalan namun mampu 

mengembangkan usahanya hingga menjadi sebuah kebudayaan yang kental bagi 

masyarakat dunia. 

Dari kacamata kesehatan, kopi adalah minuman yang berfungsi sebagai 

doping tubuh, menghilangkan rasa kantuk. Menurut studi di tahun 2011 dalam 

Critical Reviews in Food Science and Nutrition, konsumsi kopi memiliki resiko 

rendah terkena diabetes, parkinson alzheimer dan beberapa jenis kanker.(2013.Dalam 

http://gayahidup.plasa.msn.com/kesehatan/sehat-dan-bugar/ghiboo/sebaiknya-ngopi-

dulu-sebelum-olahraga,8 November 2013). Fungsi ini menjadikan kopi sebagai 



5 

 

komoditi yang semakin laris untuk diracik dan dicari fungsinya bagi kesehatan, 

namun sayangnya fungsi ini juga kian tergeser oleh fungsi sosial lainnya. Budaya 

minum kopi bukan lagi sebagai permasalahan mengkonsumsi use value melainkan 

apa yang disebut Baudrillard dengan mengkonsumsi symbolic value. 

Indonesia sendiri tak kalah dengan Amerika dan Brasil yang dikenal sebagai 

penghasil kopi terbesar di dunia. Berdasarkan data dari ICF (Indonesia Coffee 

Festival) Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai produsen kopi terbesar di 

dunia. Indonesia memiliki biji-biji kopi berkualitas yang juga digunakan Starbucks 

sebagai salah satu bahan mentah dalam produknya, seperti biji kopi Sumatera. Data 

ICF menunjukan bahwa setiap harinya pecinta kopi dunia menyeduh sekitar 100 

miiliar cangkir atau sekitar 165,9 ton kopi.Angka sebesar ini menumbuhkan semangat 

ICF untuk mempromosikan kopi Indonesia ke pasar internasional. ICF berkomitmen 

menjadikan Indonesia sebagi kiblat kopi dunia salah satunya dengan menggelar 

festival kopi Indonesia September 2012 di Ubud, Bali yang bertujuan 

mempromosikan agrowisata kopi sebagai salah satu tujuan pariwisata unggulan. 

(2012.Dalam http://kabarinews.com/khusus-kopi-indonesia-peringkat-tiga-di-dunia/ 

50210, Pada 16 September 2013). 

Produk kopi Indonesia yang saat ini berharga tinggi dipasar internasional 

adalah kopi luwak. Kopi luwak yaitu kopi yang proses pemilihan buah kopi serta 

pengelupasan buah kulitnya dilakukan oleh ternak luwak (Panggabean,2012:6). 

Panggabean dalam bukunya yang berjudul The Secret of Barista mengatakan bahwa 

kopi luwak merupakan kopi termahal didunia versi guiness book. Pemerintah 

http://kabarinews.com/khusus-kopi-indonesia-peringkat-tiga-di-dunia/%2050210
http://kabarinews.com/khusus-kopi-indonesia-peringkat-tiga-di-dunia/%2050210
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Indonesia juga telah memiliki kesadaran akan potensi kuliner seperti kopi luwak perlu 

diperhatikan keberadaanya dengan mengeluarkan regulator SKKNI (Standar 

Kompetensi Kerja Nasional) sektor industri pengelola kopi sub bidang luwak yang 

akan dikerjakan oleh tenaga-tenaga berkompeten. Diharapkan dengan diberlakukan 

regulasi dan upaya-upaya yang telah dijabarkan diatas tersebut menjadikan produk 

lokal seperti kopi Luwak nantinya mampu bersaing dengan brand-brand ternama 

seperti Starbucks yang mulai mencuri perhatian pecinta kopi Indonesia.  

Didunia sendiri kopi adalah bisnis yang tak pernah mati dan akan terus 

berkembang pesat, setiap negara berlomba-lomba untuk menciptakan varian kopi 

untuk dijadikan simbol atau ciri khas negara mereka agar menarik perhatian pasar 

dunia. Berikut adalah tabel 10 kota terbaik yang memiliki ikon kopi dengan ciri khas 

yang unik versi Survei USA Today.  
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Tabel 2.1 
10 Kota Terbaik Dunia untuk Minum Kopi  (Survei USA Today) 

 
No Negara Jenis Kopi 
1. Wina (Austria) Cafe central dan cafe landtman 

2. Seattle AS Starbucks 

3. Havana (Kuba) Cafe El Escorial 

4. Melbrone (Australia) Seven seeds dan Proud Mary 

5. Lisbon (Portugal) Cafe a brasileira 

6. Portland (AS) Coava dan Water Avenue 

7. Oslo (Norwegia) Tim Wendelboe 

8. Sao Paulo (Brasil) Coffee Lab 

9. Vancouver (Kanada) Forty Ninth Parallel 

10. Taipei (Taiwan) - 

Sumber:  http://www.tempo .co/read /news/ 2012/11 /02/ 201439205/10-Kota-Terbaik-
di-Dunia-untuk-Ngopi.  

 
Data diatas menjelaskan bahwa Starbucks menduduki peringkat kedua sebagai 

kota terbaik dunia untuk menikmati kopi. Dari ke-10 negara tersebut sebagian besar 

didominasi negara yang bukan penghasil kopi, kecuali Brasil dan Amerika. Fakta ini 

menunjukan antusiasme dunia dalam menjalankan bisnis kopi walau sesungguhnya 

mereka tidak memiliki sumber daya alam yang unggul untuk menghasilkan kopi. 

 Starbucks bukanlah satu-satunya produk kopi terbesar di Indonesia. 

Starbucks telah memiliki pesaing lokal di Indonesia yang patut diperhitungkan seperti 

J.Co.donuts&coffee dan grup Excelso, sedangkan pesaing internasional yaitu The 

Coffee Bean and Tea Leaf yang dimiliki Trans Coffee. 
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2.1.1. “I Shop therefore I am” 

“Cogito ergosum-aku berpikir, maka aku ada” adalah slogan yang dahulu 

kerap menjadi simbol keadaan sosial beberapa dekade lalu, namun seiring 

berkembangnya kehidupan makna tersebut kian meredup mengikuti perubahan zaman 

menjadi “I shop therefore I am-aku berbelanja maka aku ada”. Slogan ini muncul 

untuk merepresentasikan keadaan sosial masyarakat kota yang gemar menjalankan 

rutinitas konsumsi. 

 Konsumsi tidak lagi dimaknai sekedar pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

dasar dan fungsional belaka. Menurut Soedjatmiko (2008:6) letak konsumerisme 

mengubah arti: konsumsi yang seperlunya menjadi konsumsi yang mengada-ada”. 

Konsumsi telah mengakar menjadi budaya yang telah merubah sistem dimana hampir 

sebagian besar aturan-aturan sosial dipengaruhi oleh kebijakan pasar. Menurut 

Piliang, di Indonesia budaya konsumsi ditandai dengan berkembangnya gaya hidup 

yang berarti meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat kota. Tetapi disisi lain 

fenomena tersebut dianggap kemunduran rasionalitas masyarakat. Menurut 

Baudrillard  konsumsi yang dikonsumsi bukan lagi use atau exchange value tetapi 

symbolic value, artinya individu memutuskan mengkonsumsi barang bukan lagi 

karena nilai gunanya melainkan nilai yang telah dikonstruksi oleh lingkungan mereka 

sendiri. Baudrillard juga melihat komoditas sebagai tanda dan simbol yang 

signifikansinya sewenang-wenang dan tergantung kesepakatan (conventional) dalam 

apa yang disebutnya kode (the code). Hasilnya adalah manusia dengan rasio-rasio 

formal yang mengarahkan pada pencarian kebahagiaan tanpa sedikit-pun keraguan, 
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dan pilihan akan objek-objek yang akan memberinya kepuasan terbesar 

(Baudrillard,1998:69) 

Kini mengkonsumsi objek sama dengan memuaskan sebuah hasrat, Piliang 

(2004:187) mengemukakan salah satunya objek yang dapat memenuhi hasrat adalah 

objek hasrat yang muncul secara bawah sadar atau imajiner. Baudrillard dalam buku 

yang ia tulis berjudul Selected Writings, Consumer Society mengatakan konsep 

manusia berkecukupan tidak lagi dikelilingi oleh manusia-manusia lain seperti 

konsep tradisional, “the immediately self-evident, such as an analysis in term of 

needs, will never produce anything more than a consumed reflection on 

consumption”. Manusia tidak pernah merasa puas, begitu juga dengan kebutuhanya 

yang tak terbatas. 

 Konsumsi menurut Piliang (2004:180) sebagai proses objektifikasi yaitu 

proses eksternalisasi atau internalisasi diri lewat objek-objek sebagai medianya. 

Berarti, kita menggunakan media seperti objek-objek (merek) untuk 

mengkonseptualisasikan diri sehingga mendapatkan pengakuan dari objek-objek 

tersebut. Piliang memandang konsumsi sebagai objektifikasi, aktivitas konsumsi dari 

sudut pandang linguistik yaitu proses mendekonstruksi tanda-tanda yang terkandung 

didalam objek. Inilah alasan seseorang memilih Starbucks coffee bukan kopi luwak 

atau yang lainnya. Tanda-tanda pada Starbucks sebagai objek konsumsi berfungsi 

memberi tanda relasi-relasi sosial baik untuk menandai prestise, identitas hingga 

kelas sosial. Maka bermunculan komunitas-komunitas sosial seperti komunitas 
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pecinta kopi Starbucks coffee, grup motor gede “Harley Davidson” dan sebagainya. 

Komunitas ini adalah wujud fanatisme 

Konsumerisme telah dipandang sebagai ideologi yang aktif menafsirkan 

pemaknaan objek-objek material. Konsumerisme dimaknai sebagai pencarian waktu 

bersenang-senang dan menghabiskan waktu luang, apalagi kini semakin marak 

pembangunan mall-mall seolah sebagai panggung untuk unjuk gigi berebut sebuah 

label modernitas. Menurut Piliang, mall menjadi tempat alternatif untuk sejenak 

melupakan kondisi sosial, ekonomi, politik yang kian menjemukan. Keadaan seperti 

ini dinamakan ekstasi ekonomi2, yaitu masyarakat dirangsang untuk berbelanja dalam 

budaya yang dikondisikan secara sengaja oleh para kapitalis. 

Sejarah mall sendiri diperkenalkan oleh Victor Gruen, seorang imigran 

Austria keturunan Yahudi (1903-1980) dengan konsep arsitektural modern. Jeffrey 

Hardwick, penulis biografi Victor gruen mengkombinasikan seni dan perdagangan 

dalam memotret bagian terdalam dari kepribadian orang-orang Amerika (Mall Maker; 

Victor Gruen, Architect of American Dream,2004). Perhatikan kondisi kepadatan 

arsitektur dikota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan yang hampir 

disetiap sudut kotanya terdapat puluhan mall. Mall sebagai pertemuan antar 

kebudayaan dan sebuah dialog serta ajang tarik menarik struktur sosial didalamnya. 

Mall sebagai permainan tanda yang mampu mendongkrak nilai-nilai individual 

2 Ketika sebuah sistem ekonomi berfungsi sebagai suatu sistem pemenuhan tuntutan hawa nafsu tak 
terbatas, atau tatkala pelepasan hawa nafsu menjadi inti dari beroperasinya sistem ekonomi, tatkala 
hawa nafsu  menjadi  semacam gravutasi dari lalu lintas ekonomi yang setiap orang patuh mengelilingi 
orbitnya, taat terhadap hukumnya dan terbuai rayuannya, maka tercipta sesungguhnya adalah dunia 
ekstasi ekonomi. 

                                                           



11 

 

manusia untuk berubah mengikuti selera pasar dengan mengatasnamakan “modern, 

life style dan sebagainya” 

Kondisi seperti ini adalah gambaran pragmatis budaya Barat (Amerika), 

Victor Gruen dalam sebuah buku yang ditulis M.Jeffrey Hardwick berjudul “Mall 

Maker”(2004:1) mengatakan ; 

“It is our belief that there is much need fir actual shopping centers-market places that 
are also centers of community and cultural activity. We are convinced that the real 
shopping center will be the most profitable type of chain store location yet 
developed, for the simple reason that it will include features to include people to 
drive considerable distances to enjoy its advantages” 
 
Mall sebagai minuiatur alat-alat kapitalis Amerika untuk membudak bangsa 

dunia ketiga dengan membentuk jiwa jiwa yang haus akan label dan identitas Barat. 

Mall direproduksi secara massal dengan konsep yang serupa. Sebuah bentuk 

kebudayaan telah direproduksi secara global dari gen yang sama, yaitu kebudayaan 

pragmatisme Amerika (Jeffrey,2004:1). Piliang mengatakan bahwa mall kini 

fungsinya bukan sekedar tempat pertukaran barang dan jasa, alias mall memiliki 

peran sentral sebagai citra cermin (mirror image) masyarakat, dan sebagai tempat 

mengaktualisasikan diri (self image). 

Menurut Zainal (2009:22) ada tiga hal yang menjadikan manusia menjadi 

tumpul daya kritisnya menghadapi rayuan visual komoditas; [a] Banjir eksotisme 

iklan dalam industri kapitalis membuat apa saja menjadi benda dan mimpi serta 

menyadari secara kritis dalam reifikasi, [b] Kesadaran manusia dibuat  terbuai oleh 

fetisisme atau pemberhalaan yang melumpuhkan rasiolitas. Orang lalu tidak merasa 

percaya diri, tidak beridentitas karena tidak memiliki merk-merk tertentu, [c] 
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Berlakunya kesadaran semu yang membentuk dan memberhalakan sublimasi yang 

seolah-olah menjadikan manusia kuat sebagaimana dimodelkan oleh iklan. 

2.1.2. Masyarakat Postmodernisme 

Baudrillard, sebagai salah satu tokoh postmodernis mengatakan bahwa 

postmodernisme adalah dunia yang penuh dengan simbol dan citra, termasuk 

konsumsi. Menurutnya fenomena konsumsi telah terlihat dari munculnya pusat 

perbelanjaan (super) modern, kapitalis neoliberal dan pasar bebas. Jameson 

(1984:125) menyebut postmodernisme sebagai logika budaya kapitalisme baru dan 

menganalisis cara-cara dimana perubahan-perubahan budaya seperti postmodernisme 

mengekspresikan logika lebih mendalam (express the deeper logic) sistem sosial 

konsumen baru atau kapitalis multinasional (Featherstone,2008:124-125) 

Kata “postmodern” lebih dari suasana intelektual namun merujuk pada 

beragam fenomena sosial seperti arsitektur, seni dan drama yang masuk dalam rana 

kajian budaya popular. Post modern adalah kondisi yang sedang dialami oleh 

masyarakat Indonesia saat ini. Post modern ditandai kemunculan masyarakat yang 

bergantung pada informasi sehingga mempermudah masyarakat memperoleh segala 

jenis informasi yang berdampak pada terbentuknya sikap konsumtif. Terpaan 

informasi tersebut menjadi sebuah acuan untuk memilah milah identitas sosial seperti 

apa yang ingin melekat ada diri mereka masing-masing. Gaya hidup tak lepas dari 

peran kapitalis yang sengaja menciptakan sistem ekonomi dengan tujuan meghasilkan 

keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa peduli dampak negatif yang akan terjadi. 
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Sistem seperti ini memunculkan tumbuhnye perilaku konsumen yang loyal dan 

adiktif. 

 Jameson menyebut postmodernime dengan istilah budaya dangkal yang 

kemudian disempurnakan oleh Baudrillard yang memandang budaya postmodern 

sebagai budaya masyarakat konsumen, tahapan kapitalis baru setelah perang dunia ke 

II (Featherstone,2008:35). Terdapat dua pergeseran paling menonjol yang terjadi di 

era masyarakat post modernisme antara lain (Ritzer,2010:372-375); pertama, 

terjadinya  pergeseran dari persoalan produksi ke konsumsi. Kedua, terjadinya 

pergeseran fokus kapitalisme dari pengekspoitasian pekerja ke pengeksploitasian 

konsumen. Ritzer juga mencatat beberapa perubahan dalam masyarakat post 

modernisme yang merusak konsumen, antara lain; pertama, pertumbuhan kartu kredit 

yang menyebabkan masyarakat membelanjakan uang lebih banyak daripada 

semestinya dan melebii uang persediaan yang ada. Kedua, perkembangan shopping 

mall yang menjamur diberbagai sudut kota, bukan hanya mendemontrasikan 

kemunculan tanpa henti produk-produk industri budaya terbaru, tetapi juga 

menawarkan sekaligus membujuk konsumen untuk membeli sesuatu yang tidak 

mereka butuhkan. Ketiga, perkembangan jaringan TV shopping dan cyber mall yang 

memberi kesempatan masyarakat dapat berbelanja setiap waktu, 24 jam sehari. 

Keempat, adanya berbagai katalog yang menawarkan produk-produk industri budaya 

dengan variasi memungkinkan masyarakat membeli produk dari mana saja didunia. 

 Di era masyarakat post industrial, masyarakat bukan hanya makin familiar 

dengan gadget, tetapi juga makin familiar dengan kehidupan  dan interaksi sosial di 
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dunia cyberspace-sebuah ruang halusinasi yang tercipta dari jaringan data-data 

komputer yang digunakan sebagai saluran komunikasi antar manusia dalam skala 

global (Piliang,2009:366). Era post industrial, post modernisme atau era kapitalisme 

lanjut adalah era yang melahirkan berbagai persoalan baru yang berkaitan dengan 

konsumsi dan gaya hidup (Suyanto,2013:25). 

Sukmana (2005:11) membagi kelas sosial dalam budaya konsumen menjadi : 

1. Kelas sosial atas, memiliki kecenderungan membeli barang-barang yang 

mahal, membeli pada toko yang berkualitas dan lengkap (supermarket dan 

mall), konservatif dalam konsumsinya, barang-barang yang dibeli 

cenderung untuk menjadi warisan keluarganya. 

2. Kelas sosial golongan menengah, cenderung membeli barang untuk 

menampakan kekyaan, membeli barang dengan jumlah yang banyak dan 

kualitas cukup memadai. Mereka berkeinginan membeli barang yang 

mahal dengan sistem kredit. 

3. Kelas sosial golongan rendah, cenderung membeli barang dengan 

mementingkan kuantitas daripada kualitasnya. Pada umumnya untuk 

kebutuhan sehari-hari saja. 
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2.1.3 Lahirnya “Budaya Kafe” 

 Kafe yaitu tempat sekumpulan orang untuk beristirahat, bersantai atau sebagai 

pilihan tempat melakukan pekerjaan kantor ketika bosan dengan suasana kaku 

kantor.Kafe menyediakan beragam minuman, seperti ragam kopi, teh, milkshake 

hingga makanan ringan ; roti, cake, sup. Elemen penting dari kafe yaitu memiliki 

fungsi sosial tempat orang berinteraksi, bertemu, melakukan beragam aktivitas seperti 

membaca, menulis dan mendengarkan musik. 

 Kedai kopi (Coffee House) diseluruh dunia identik dengan suguhan espresso 

(kopi hitam dengan sari-sari yang pekat dan diolah secara khusus). Kedai kopi 

pertama didunia bernama Kiva Han (1475) berlokasi dikota Konstantinopel, di kota 

itu (Turki) kopi menjadi sebuah hal yang sakral, dimana perempuan berhak 

menceraikan suaminya jika lelaki tidak menyediakan kopi untuknya. Pada saat itu 

kopi turki identik dengan hitam dan tidak disaring. 

 Berawal dari situ ide untuk menambah kopi dengan pemanis (cream) popular di 

Eropa pada tahun 1529 dan kedai kopi berkembang hingga Inggris pada tahun 1652 

dari seorang pedagang Inggris yang akhirnya membangun kedai kopi bernama “The 

Turk’s Head”. Dikedai inilah istilah “tips” diperkenalkan. Sebuah toples 

bertuliskan“To Insure Prompt Service” (Untuk Menjamin Pelayanan Cepat), 

pelanggan menaruh koin dalam toples untuk dilayani dengan cepat. Orang Inggris 

menyebut kedai kopi mereka dengan istilah “penny universities” dengan alasan harga 

yang tinggi untuk kopi yang dijual ditempat tersebut, lengkap dengan pria-pria kelas 

sosial atas yang kerap menghabiskan separuh waktu mereka di sana. 
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 Tahun 1882, Perancis menemukan mesin espresso untuk pertama kalinya dan 

kemudian disempurnakan dan diproduksi massal oleh Italia. Espesso adalah inovasi 

dalam cara menyiapkan kopi, sehingga kopi memiliki tingkat konsentrasi yang sangat 

pekat. Kini ada lebih dari 200.000 espresso bar di-Italia, espresso telah menjadi 

sebuah budaya dan bagian hidup masyarakat Italia. 

2.2. Sejarah Starbucks Coffee Company 

 Sejarah kopi dunia turut andil menciptakan sebuah popularitas kedai-kedai 

kopi raksasa yang kita kenal hingga sekarang. Starbucks, Caribou Coffee, Diedrich, 

Peet’s, Seattle’s Best Coffee, The Coffee Bean dan Second Cup memiliki ikatan kuat 

dengan  sejarah kafe-kafe Italia yang dibawa oleh komunitas Imagran Italia-Amerika. 

 Sebelum menuculnya Starbucks yang berpusat di Seattle, kafe kafe Seattle 

dan sekitarnya melambangkan kebudayaan perlawanan yang kemudian di standarisasi 

dan dibuat menjadi bagian dari kebudayaan massal oleh Starbucks. 

 Starbucks sudah memiliki nama sejak tahun 1971 yang buka di Seattle Pike 

Place Market yang berlokasi di Washington, kemudian pada tahun 1982 Howard 

Schultz bergabung dengan Starbucks. Schultz meramu semua komponen yang ada di 

Starbucks menjadi suatu pengalaman yang tak terlupakan bagi konsumennya, ia 

mengakui bahwa kesuksesan Starbucks bukan ada pada kopinya melainkan karena 

karyawan (barista) yang memiliki nilai (value) pengetahuan dan kinerja yang baik.  

Horward Schultz menjabat sebagai direktur retail pemasaran dan pada saat itu 

Starbucks mulai memasok kopi-kopi berkualitas untuk restoran restoran besar. Di 

tahun 1984 Schultz, mendirikan sebuah store di Seatle dan berkembang pesat dan 
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Starbucks mulai melebarkan sayapnya, menciptakan inovasi-inovasi produk, 

membenahi pelayanan terhadap konsumen. Hasilnya ditahun 2002, Starbucks telah 

memiliki store berjumlah 5.688 yang telah beroperasi diseluruh dunia dengan 

berbendera Starbucks Coffee International (dalam.http://www. Starbucks.com/ 

aboutustime line.asp, 20 mei 2013).  

Starbucks dianggap menjual biji kopi terbaik diseluruh dunia yang memiliki 

konsep tradisi espresso bar dari Italia. Dalam buku yang ditulis Howard Schultz, 

Starbucks memiliki kakek spritual yang bernama Alfred Peet, seorang putera 

pedagang kopi asal Belanda yang memperkenalkan dark-roasted coffee ke Amerika. 

Kemudian Peet mulai mensurvei perbedaan kopi kopi di seluruh dunia, salah satunya 

kopi diperkebunan Jawa dan Sumatera. Dari sinilah Peet menarik kesimpulan bahwa 

kopi yang selama ini dikonsumsi warga Amerika adalah kopi Robusta berkualitas 

rendah yang berasal dari komoditas London dan Amsterdam sebagai komoditas kelas 

bawah. 

Tahun 1966, Peet membuka  sebuah toko bernama “Peet’s Coffee and Tea” 

berlokasi di Vine Street hingga tahun 1979. Peet meracik sendiri dark roasted coffee 

secara detail untuk memunculkan aroma-aroma kopi yang khas dengan gaya 

memanggang yang berbeda dari kedai kedai Amerika. Perlahan toko kopi miliknya 

ramai pengunjung sampai akhirnya Peet berkesempatan mengajari orang orang 

Amerika dalam mempelajari setiap karakteristik biji-biji kopi. 

Peet adalah  adalah pendukung yang teguh dari rasa dark roasted coffee, yang 

dalam istilah anggur adalah “seperti buah burgundy besar dengan buah yang penuh 
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dan kuat mengisi mulut Anda”3. Di tahun 1960 berkembang merek merek kopi di 

Amerika dan bersaing dalam konteks harga, sayangnya pada tahun 1961 industri kopi 

sedang turun dranstis, banyak kopi kopi kaleng dibiarkan biasa di rak-rak 

supermarket. 

2.2.1. Starbucks Indonesia 

Starbucks adalah perusahaan kopi dunia dan telah memiliki cabang di 

beberapa puluh negara, salah satunya Indonesia. Starbucks masuk ke Indonesia pada 

tanggal 17 mei 2002 di Plaza Indonesia. Berada dibawah naungan PT Mitra Adi 

Perkasa. Tahun 2008 Starbucks memiliki 65  gerai yang tersebar di beberapa pelosok 

tanah air. 

Kedai tersebut tersebar di berbagai lokasi hingga pinggiran kota Jakarta 

seperti Cibubur, Depok dan dipinggir jalan tol Cikarang kilometer (km) 19 (Starbucks 

Launches Cikampek Drive Thru. The Jakarta Post, 18 December 2005. Dalam 

http://www.thejakartapost.com/yesterday,2 Februari 2013) 

Starbucks berlokasi ditempat tempat yang bermobilitas tinggi, dengan desain 

standart global seperti desain toko, musik yang diputar hingga bahan kimia seperti 

pembersih toko di impor, semua ini dilakukan agar konsumen mendapatkan 

pengalaman yang sama seperti tempat Starbucks berasal. Lokasi Starbucks terletak 

ditempat tempat strategis, yang mudah terlihat. Seperti di dekat pintu masuk pusat 

3 Kalimat tersebut adalah deskripsi dari anggur yang baik. Dark Roasted Coffee dianggap setara 
dengan kalimat acuan industri anggur tersebut pada kopi. Starbucks hingga kini masih menggunakan 
perbandingan ini untuk mendeskripsikan kualitas kopi mereka. (Kusasi,2010:20) 
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perbelanjaan. Di Indonesia terdapat dua gerai Starbucks yang paling ramai 

dikarenakan buak selama 24 jam yaitu dipusat kota Thamrin dan Starbucks km 19 

dijalan tol Jakarta-Cikarang. 

Atribut gerai Starbucks mengikuti standar global seperti desain toko, barang 

barang, musik yang diputar hingga bahan kimia untuk membersihkan toko semuanya 

diimpor. Air-pun harus menggunakan water filter sesuai standart yang ditetapkan. 

Gambar 2.1 
Logo Starbucks Coffee 

 

 

Gambar 2.1. : Logo Starbucks 

Nama perusahaan  : Starbucks Coffee Company 

Perusahaan Retailer : PT Mitra Adi Perkasa 

Perusahaan Pengelola : PT Sari Coffee Indonesia 

Website     : www.Starbucks.com, www.Starbucks.co.id  

Starbucks memiliki enam prinsip ‘Mission Statement’ perusahaan yang dapat 

membantu para patners di dalam mengambil keputusan untuk menciptakan Starbucks 

http://www.starbucks.com/
http://www.starbucks.co.id/
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Coffee sebagai perusahaan yang menyediakan kopi terbaik di dunia. Prinsip-prinsip 

tersebut sebagai berikut (Starbucks Learning Journey Guide,2000:13): 

a) Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan memperlakukan satu 

sama lain dengan saling respek dan menghargai. 

b) Menghargai perbedaan perbedaan sebagai komponen yang penting dalam 

melakukan pekerjaan. 

c) Menerapkan standart tertinggi pada saat membeli, membakar dan 

menyediakan kopi yang segar. 

d) Berusaha agar dapat memuaskan pelanggan setiap saat. 

e) Memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat dan lingkungan 

sekitar. 

f) Mengakui bahwa profit itu penting untuk kesuksesan di masa depan. 

2.2.2 Visi Misi Starbucks : 

a) Memberikan lingkungan kerja yang baik dengan memperlakukan semua orang 

atau rekan kerja dengan penuh rasa hormat dan tanpa membedakan suku, ras dan 

agama. 

b) Membuat pelanggan kita merasa puas dan sangat menikmati dengan minum 

minuman yang tenang. 

c) Menerapkan standart yang tinggi dengan pembelian kopi serta selalu menyajikan 

minuman dengan keadaan fresh 

d) Membuat para pelanggan kita merasa nyaman dalam store seperti dirumah kita 

sendiri. 
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2.2.3 Produk dan Jasa Starbucks 

Semakin banyaknya waralaba kopi yang menjamur didunia, terutama 

Indonesia. Tak membuat Starbucks kehabisan ide untuk melakukan differensiasi 

terutama dalam segi produk. Starbucks memiliki empat hal dasar dari secangkir kopi 

yaitu proportion, grinding, water dan freshness. Salah satu differensiasi yaitu 

Starbucks menjual jenis kopi arabika yang kaya akan rasa yang khas diperoleh dari 

Amerika latin, selain dari Asia Pasifik termasuk dari Indonesia yang beraroma herbal 

dan Afrika yang cenderung beraroma buah buahan (fruity). 

 Dari keunikan tiap kopi inilah, Starbucks mampu meracik hingga menjadi 

rasa yang istimewa. Berikut jenis jenis kopi yang ada di Starbucks : Breakfast Blend, 

House Blend, Decaf House Blend, Colombia Nareno Supremo, Caffe Verona, Decaf 

Caffee Verona, Espesso Roast, Decaf Espresso Roaf, Guatemela Antiqua,Decaf 

Mocca Java, Gold Coast Blend, Italian Blend, French Roast, Kenya, Ethiopia 

Sidamo, Sumatra, Decaf Sumatra. 

2.2.4. Pemasaran Starbucks 

Starbucks Experience atau “Pengalaman Starbucks” adalah memberikan pendekatan 

berupa pengalaman terhadap pelanggan, sehingga tercipta sebuah refrensi terbaik 

menikmati kopi. Berikut adalah komponen dalam The Starbucks Experience : 

a) Mutu Kopi 

Standar kopi yang digunakan adalah kopi Arabika dan juga meraciknya atau 

mencampur dengan kopi pasifik milik Indonesia (Sumatra). Untuk 

memperkuat Standarisasi kualitas kopi, Starbucks juga melengkapi 
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pengetahuan para baristanya dengan mengadakan seminar dalam mengolah 

biji kopi hingga menjadi secangkir kopi, sehingga para barista dapat 

memberikan penjelasan kepada pelanggan. 

b) Variasi Minum Kopi 

Di luar negeri pada musim musim tertentu, Starbucks mencoba mengeluarkan 

jenis minuman terbaru agar dapat mewakili musim musim tersebut. Sehingga 

variasi cara meminum berbeda atau lebih banyak lagi. Seperti Raspberry 

Mocha Chip Frappucino hanya dikeluarkan selama musim panas di tahun 

2001, 

c) Keramahan para pelayan (Mitra Starbucks Coffee) 

Interaksi antar barista dengan pelanggan diciptakan dengan Green Apron 

Book atau menyiapkan pamflet yang diselipkan didalam kantok celemek para 

Barista, isi buku tersebu yaitu ide ide konkret untuk mendekatkan interaksi 

denganpelanggan agar lebih nyaman. Contohnya Barista biasanya mengingat 

nama pelanggan dan minuman favorite mereka. 

d) Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan 

Setiap barista dibekali oleh pelatihan pelatihan, sehingga mampu menangkan 

tanda tanda visual pelanggan seperti membaca apakah pelanggan sedang 

terburu buru, santai. Standar pokok yang harus dilakukan barista kepada 

pelanggan yaitu : 

• Memberikan penjelasan tentang produk yang ditanyakan konsumen 
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• Berbagi pengetahuan, kesenangan diri tentang kopi Starbucks 

e) Desain Ruang 

Desain Starbucks mencerminkan sebuah konsistensi, tetapi juga tetap 

disesuaikan dengan lokasi, budaya negara tersebut. Desain menjamin 

keseimbangan dan fungsionalitas suasana yang hangat untuk menjembatani 

hubungan pelanggan dengan barista. Desain tata ruang meliputi tata letak 

serbet hingga kantung belanja,kebersihan lantai, kursi kursi didekat jendela 

yang mencerminkan akar Starbucks Coffee yang asli dan organik. 

f) Lagu yang di-Putar 

Fungsi lagu adalah untuk mendukung situasi emosional yang telah tercipta 

didalam gerai. Lagu harus menciptakan kehangatan dan relaksasi bagi para 

pelanggan agar dapat duduk lama digerai Starbucks. Sejak tahun 1995 

Starbucks memproduksi CD kompilasi pertamanya bekerjasama denga Blue 

Note Record. 

g) Promosi 

Salah satu contoh kegiatan promosi adaah memberikan brosur brosur kepada 

pelanggan berupa paket untuk acara acara rapat, memasang neon box dijalan 

Sukajadi Bandung sepanjang 2009 bekerjasama dengan Bank BCA, memberi 

penawaran berupa “Buy One, Get One”, sistem : taster” dengan memberikan 

minuman gratis tanpa sepengetahuan pelanggan didalam gerai. Contoh 

lainnya, Starbucks membuat secangkir kopi dengan magnet dan 
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menempelkannya diatas taxi. Orang orang yang melihat dan mengingatkan 

kepada sopir taxi bahwa ada cangkir kopi yang tertinggal diatas taxi, maka 

mereka akan mendapat hadiah satu cangkir kopi gratis. Inilah yang disebut 

dengan beyond imagination, promosi yang dapat membangun ikatan 

emosional kepada pelanggannya. 

h) Third place after Home and Work 

Konsep inilah yang ditekankan oleh Starbucks, yaitu menjadi rumah ketiga 

yang dicari bagi oara pelanggan setelah rumah dan kantor. Konsep ini menjadi 

sebuah keyakinan bagi para konsumen ketika mereka puas dengan pelayanan, 

produk yang didapatkan dari Starbucks. 
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2.2.5. Struktur Organisasi Starbucks Indonesia (PT Sari Coffee Indonesia) 

Gambar 2.2 
Struktur Organisasi Starbucks Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menjalankan pekerjaanya para Barista dan Mitra Starbucks Coffee dibantu 

oleh Job Summary and Responsibilities yang meliputi hal hal : 

a) Memberikan pelayanan kepada pelanggan yang berpedoman pada saat 

“Customern come first” pada saat berhubungan dengan para pelanggan. 

b) Menyediakan minuman berkualitas, biji kopi dan produk makanan secara 

konsisten dengan mengacu pada standar resep yang mengikuti petunjuk 

petunjuk kesehatan, keamanan dan sanitasi terhadap semua produk. 

General Manager 

District Manager 

Store manager Store manager Store manager 

Asistant manager 

Shift Supervisor 

Barista 
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c) Memiliki sikap jujur, integritas dan berpengalaman serta mempromosikan 

budaya, nilai nilai dan misi dari Starbucks coffee. 

d) Menjaga lingungan gerai yang bersih 

e) Mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan gerai (store) dengan konstan 

mengevaluasi lingkungan sekitar 

f) Melakukan cash handling untuk meyakinkan keamanan dari setiap partner 

Starbucks Coffee 

g) Mengenal dan memperkuat tujuan tujuan baik secara individu maupun tim 

dengan menggunakan metode organisasi. 

h) Menciptakan lingkungan kebersamaan secara positif dengan mewaspadai 

gejala-gejala maupun perubahan moral para mitra serta 

mengkomunikasikanya kepada pihak manejemen. 

i) Memberikan bantuan terhadap mitra yang masih pada tahap pelatihan 

j) Memperhatikan kehadiran dan ketepatan waktu secara rutin dan konsisten. 

2.2.6. Sejarah Logo Starbucks  

Jerry Baldwin dan Gordon Bowker adalah pelanggan setia toko kopi milik 

Alfred Peet, mereka ikut membuka sebuah toko kopi pada tahun 1980-an. Gordon 

menamai toko kopinya dengan nama “Pequod” alias nama sebuah kapal pada novel 

Moby Dick karangan Herman Melvie. Namun Terry Hecler yang saat itu juga 

berperan sebagai partner Gordon tak setuju dan mulai mensurvei nama nama 

pertambangan tua di Gunung  Rainier dan menemukan nama “Starbo”, kemudian 

mereka sempurnakan menjadi nama “Starbucks”. 
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Secara kebetulan nama Starbucks adalah nama kelasi kelas satu dikapal 

Pequod. Nama Starbucks dianggap sebagai landasan romatika lautan bebas ketika 

para pedagang kopi berlayar dizaman dulu. Terry mensurvei buku buku tua tentang 

lautan kono dan ia menemuka logo dari ukiran tua kayu Norse abad ke-16, yaitu ikan 

duyung berekor dua atau wanita penggoda dalam mitologi Yunani bernama Siren. 

Akhirnya logo itu diambil mengelilingi nama toko mereka “Starbucks,Tea and 

Spice” 

Mitologi Yunani yang melegenda hingga kini salah satunya sosok Shiren. 

Siren atau “Seirenes” (bahasa Yunani: Σειρῆνας) adalah makhluk legendaris, 

termasuk kaum Naiad (kaum yang hidup di air). Mereka tinggal ditanjung Pelorum, 

pulau Anthemusa adalah pulau yang dikelilingi oleh batu karang dan tebing 

Makhluk setengah burung dan setengah perempuan atau setengah ikan dan 

setengah perempuan yang tinggalnya dibebatuan karang laut diantara Sorrento dan 

Naples. Didunia cryptozoology Siren dikenal dengan sebutam mermaid atau putri 

duyung, sosok ini sering dikaitkan dengan hal hal mistis daripada sains. Mermaid 

berarti laut (bahasa Inggris kuno) dan kata maid berarti perempuan. 

Siren tiap hari sibuk bercermin mengagumi kecantikan yang di miliki sambil 

bernyanyi, konon nyanyian yang ia dendangkan memiliki kekuatan mistis sehingga 

pelaut yang melintas disekitar bebatuan tempai ia tinggal dikala itu akan terhipnotis 

mengikuti arah nyanyian itu, pelau pelau tersebut akan diajak bercinta setelah itu 

dibunuh dengan cara ditewaskan. Biasanya pelaut pelaut tersebut menghindari 
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nyanyian Siren dengan mengikatkan diri ditiang kapal dan menyumbat telingan 

dengan lilin. 

Gambar 2.3. Sirenes dalam Mitologi Yunani       Gambar 2.4.Patung Sirenes di Warsawa 

                  
 

Gambar 2.5.: Pertemuan Odisseia dengan Siren 

 
 
 

Ada sebuah cerita yang melegenda di Yunani, yaitu pertemuan antara Siren 

dengan salah satu pelaut bernama Odisseia. Suatu ketika Odissiea harus melewati 
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pantai berkarang yang dihuni Siren.Ia memerintahkan semua awak kapal untuk 

menyumbat telinga dengan lilin dan mengikat diri mereka ditiang kapal untuk tak 

mendengar nyanyian dari Siren. Ketika suara nyanyian Siren menembus telinga 

Odisseia, ia memberontak dan menyuruh awak kapal untuk melepaskan tali yang 

mengikat dirinya namun awak kapal menolak, nyanyian Siren terlalu merdu bagi 

Odisseia, tetapi mendadak ia menjadi tenang ketika kapal telah melewati pulau yang 

dihuni Siren. 

Di Cornwall,Inggris konon dutemukan batu yang dulunya diduduki Siren 

sambil bernyanyi dan menyebabkan nelayan bernama Matthew Trawella tewas 

karenanya. Dalam buku berjudul Curious Myth of the Middle Age terbit tahun 1884, 

ahli kisah rakyat bernama S.Baring Gould mempercayai kisah tersebut, ia 

menyamakan kisah Siren layaknya kisah dewi Oannes dari Khaldea, dewa Dagon dari 

Filistin dan dewa Tritin. 

2.2.7. Revolusi Logo Starbucks  

Logo Starbucks dulu hingga sekarang mengundang kecaman, karena ada gambar 

puteri duyung telanjang yang terlihat payudaranya, sehingga diadakanlah revisi logo 

dengan sedikit menurunkan rambut shyren untuk menutupi dadanya, ternyata posisi 

siren juga menuai kontroversi, akhirnya menurunkan posisi siren, sehingga hanya 

tampak wajah dan sedikit badan dari shyren. Berikut revolusi logo logo Starbucks 

dari tahun ke tahun : 
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Gambar 2.6. 
Revolusi Logo Starbucks I 

 
Sumber : http://tobzmind.com/2011/01/11/Starbucks-new-logo/  
 

Logo A adalah inspirasi sebelum terbentuk logo B tahun 1971 saat Starbucks 

pertama kali berdiri di Seattle dengan menjual Biji Kopi, teh dan rempah. Director of 

Retail Operations and Marketing Starbucks, Howard Schultz (1982) yang memiliki 

ide untuk membuka kedai Starbucks, namun baru terealisasi pada tahun 1986. 

Baldwin, pemilik Starbucks menjual sahamnya kepada Schultz pada tahun 1987 dan 

menggunakan logo D. 

Logo F muncul pada tahun 2008 adalah pemodifikasian dari logo pada tahun 

1971 dengan slogam “Roasting Coffee Since 1971. The Best Cup Then. The Best Cup 

Now”.Tahun 1992 berubah menjadi logo E, ketika Starbucks pertama kali masuk 

pasar. 
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Gambar 2.7. 
Revolusi Logo Starbucks II 

 
Sumber : http://tobzmind.com/2011/01/11/Starbucks-new-logo/ 

 
Font logo Starbucks ditulis dalam bentuk bintang-bintang bersama sama 

muncul sebagai gambar yang elegan untuk menyoroti kehadoran shyren yang 

melambangkan keaslian logo tersebut. Shyren sendiri adalah filosofi dari dewi laut, 

yang konon selalu menggoda para pelaut, mengajaknya bercinta, usai bercinta shyren 

akan membunuh pelaut tersebut. 

Warna hijau, hitam dan putih adalah warna polos yang menggambarkan 

kesederhanaan, putri shiren dengan dua ekor adalah kombinasi warna dari hitam dan 

putih, sementara hijau membentuk background dari font. Font dari Starbucks adalah 

topi terkunci, sederhana namun bergaya dan menarik orang dari semua kalangan. 

Ditahun 2011 Starbucks resmi merubah logo mereka, dengan meniadakan 

tulisan “Starbucks” dan menghilangkan lingkaran hijau yang dulu mengelilingi siren. 

Hal ini mendapat banyak proes dari konsumen loyal mereka yang tak terlalu sreg 
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dengan penggantian logo tersebut. Starbucks bukan sebuah brand kemarin sore, 

keberadaannya selama 40 tahun tak diragukan lagi mampu menjamah bahkan melekat 

dihati konsumennya. Ini adalah sebuah brand yang mendunia dan besar, konteks 

konsumennya-pun para white collar, dikenal dengan loyalitas yang kuat terjadap 

produk. 

Starbucks mengiklankan dan  memberitakan penggantian logo mereka, tetapi 

justru media yang membicarakannya. Bahkan blog majalah  The Marketeers, 

mengadakan lomba opini tentang perubahan logo yang terjadi dibeberapa perusahaan 

besar. Inilah yang dinamakan dengan strategi publisitas. 

Strabucks bukan hanya menjual kopinya yang nikmat dan lezat, malainkan 

didukung oleh pengalaman selama 40 tahun. Director of Retail Operations and 

Marketing Starbucks, Howard Schultz mengatakan :Kami tidak berada dalam bisnis 

kopi yang melayani masyarakat, tetapi dalam bisnis masyarakat yang menyediakan 

kopi”. Starbuks memposisikan produk mereka sebagai “third place”, yaitu tempat 

ketiga setelah rumah dan kantor.  

Mengedepankan konsumen senyaman mungkin, dan betah berlama lama 

menghabiskan waktu mengobrol, bersantai dengan ditemani segelas kopi adalah 

strategi bisnis Strabucks. Contohnya Starbuck Amerika pernah mendapat konsum 

endatang dalam keadaan sedih dan menangis kemudian mereka memberikan satu 

gelas kopi Toffee Nut Latte, gratis. Artinya mereka menjual pengalaman yang 

konsumen dapatkan di kedai Starbucks, dengan cara menyentuh sensitifitas 
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konsumen sehingga merasa lebih diperhatikan lalu kemudian yakin bahwa Starbucks 

adalah pilihan yang paling tepat. 

2.3.  Jejaring Sosial 

Social networking didefinisikan oleh Boyd dan Ellison (2007) dalam 

(Rakhman,2010:3) sebagai layanan berbasis web yang memungkinkan individu untuk 

membangun publik atau semi-profil publik dalam sistem yang dibatasi, 

mengartikulasi daftar pengguna lain dengan siapa mereka berbagi hubungan, melihat 

serta melintasi daftar hubungan mereka dan yang dibuat oleh orang lain dalam sistem. 

Kemajuan teknologi yang mempermudah kelancaran berinteraksi, 

menyampaikan pesan, ide kepada satu orang bahkan massa sekalipun. Facebook 

sebagai aplikasi favorite juga menyedot perhatian masyarakat, facebook memberikan 

banyak kemudahan dalam kegiatan pemasaran yang menuntut kelancaran dan 

dinamika komunikasi tiada henti kepada konsumen. 

Melalui jejaring sosial, pengguna  yang telah melakukan registrasi akan 

mendapatkan akun atau halaman pribadi yang dapat diisi informasi pribadi seperti 

foto, nama, identitas pendukung lainnya. User juga dapat menjalin hubungan  dengan 

user lain diseluruh dunia. 
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Gambar 2.8. 
Jenis Sosial Media yang digunakan Perusahaan 

 
Sumber : http://m.salingsilang.com/baca/survei-facebook-dan-twitter-terbanyak-digunakan-oleh-

pemasar-brand-di-asia. 

Dari data diatas menjelaskan bahwa sebanyak 88,8% perusahaan 

menggunakan facebook sebagai tool pemasaran, Survei ini dilakukan oleh Buddy 

terhadap 125 brand dan agensi periklanan di 18 negara yang meliputi Asia, Australia, 

Bangladesh, Kamboja, China, Hong kong, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, 

Mynmar, Selendia baru, Filipina, Singapura, Kore Selatan, Sri Lanka, Taiwan, 

Thailand dan Vietnam. Facebook masih popular dibandingkan dengan tool online 

lainnya, facebook memiliki banyak ruang untuk beriklan, akses yang cepat dan 

interaktivitas yang inten. 

 

http://m.salingsilang.com/baca/survei-facebook-dan-twitter-terbanyak-digunakan-oleh-pemasar-brand-di-asia
http://m.salingsilang.com/baca/survei-facebook-dan-twitter-terbanyak-digunakan-oleh-pemasar-brand-di-asia
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Gambar 2.9. 
Profesi yang Menggunakan Media Sosial 

 
Sumber : http://m.salingsilang.com/baca/survei-facebook-dan-twitter-terbanyak-digunakan-oleh-

pemasar-brand-di-asia 
 

Data diatas menunjukan bahwa pengguna media sosial didominasi  sekitar 

88% oleh marketing, 32% corporate communication, 29,6% oleh public relations dan 

17,6% oleh customer service. Tingginya pengakses digunakan oleh marketing, hal 

tersebut menunjukan efektifitas pemasaran secara online kini kian digemari, namun 

hanya sekitar 10 % dari survei ini perusahaan yang tidak memiliki media sosial untuk 

menjalankan fungsi promosinya. 

 

 

http://m.salingsilang.com/baca/survei-facebook-dan-twitter-terbanyak-digunakan-oleh-pemasar-brand-di-asia
http://m.salingsilang.com/baca/survei-facebook-dan-twitter-terbanyak-digunakan-oleh-pemasar-brand-di-asia


36 

 

2.3.1. Fans pages Starbucks 

Starbucks memiliki satu fans pages pusat yang berada di Amerika untuk yang 

mewakili semua negara atau bersifat universal, dengan alamat 

https://www.facebook.com/Starbucks?ref=ts&fref=ts. 

 
Gambar 2.10: Fans pages Starbucks Amerika.Jumlah fans yang dimiliki Starbucks pusat yaitu 
34.553.363 dan sebanyak 204.599 yang membicarakan merek Starbucks. (Jumlah fans pada 26 
Mei 2013) 
 

 Starbucks juga memiliki halaman fans pages dibeberapa negara yang menjadi 

pasar potensial mereka. Fans pages Starbucks berfungsi sebagai penyebaran 

informasi seputar produk, aktivitas Starbucks kepada khalayak, serta sebagai wadah 

konsumen untuk mencari tahu seputar produk yang mereka inginkan sampai kepada 

fungsi kontrol pasar terhadap merek (bertanya, memberi saran, kritik). Berikut 

beberapa contoh halaman fans pages Starbucks dibeberapa negara 

https://www.facebook.com/Starbucks?ref=ts&fref=ts
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Gambar 2.11 : Fans pages Starbucks Indonesia, Total Fans 772.441 dan 20.402 orang yang 
membicarakan produk (Jumlah fans pada 26 Mei 2013) 
 

 
Gambar 2.12: Fans pages Starbucks Canada, total Fans 573.059 dan 20.571 orang yang membicarakan 
produk (Jumlah fans pada 26 Mei 2013)
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Gambar  2.13: Fans pages Starbucks Filipina, total Fans 1.465.796  dan 26.299 orang yang membicarakan 

produk (Jumlah fans pada 26 Mei 2013) 
 

 
Gambar  2.14: Fans pages Starbucks Mexico, total Fans 2.262.399  dan 7.462  orang yang membicarakan 

produk (Jumlah fans pada 26 Mei 2013) 
 

  

 

 

 

 

2.3.2. Fans pages Sebagai Iklan Online 
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Menurut Smith (2008) dalam widyawati (2010:33) adalah yang pertama yang 

memberikan informasi mengenai facebook untuk pebisnis, pemasar dan peneliti. Di tahun 

2007 ia juga menulis Facebook Marketing Bible, ia membagi iklan dalam facebook menjadi 

enam kategori: 

a) Website ad : iklan website yang ada di facebook, yang bisa di-klik, maka halaman itu 

bisa berpindah ke situs website iklan tersebut. 

b) Page ad : Iklan ini di desain untuk mendorong fans dari facebook pages dan 

memberikan kesempatan kepada pengguna facebook untuk menjadi fans dari halaman 

facebook tersebut 

c) House ad : Facebook memfasilitasi sebuah inventory home page dengan house ad 

untuk mengundang teman yang menggunakan facebook juga sehingga terbentuk suatu 

komunitas 

d) Even ad : iklan ini terintegrasi dengan facebook even 

e) Gift ad : Terintegrasi dengan facebook gift dan termasuk dengan fasilitas pengiriman 

hadiah in line sebagai pilihan. 

f) Video ad : Video ini dapat dimainkan secara in line, dan memberikan komentar 

dibawahnya. 

Fans pages Starbucks coffee indonesia masuk pada kategorisasi page advertising, 

dimana terdapat sebuah halaman yang dengan bebas dapat diisi oleh pemilik akun seputar 

produk.Iklan dalam fans pages sama halnya dengan iklan di media cetak pada umumnya,  

yang membedakan hanyalah media atau alat penyampaiannya. Dalam tataran fungsi iklan 

secara umum fans pages dan iklan-iklan dimedia lainnya memiliki  fungsi sebagai berikut 

(Shimp, 2003 :357-361) : 
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a) Informing, Menciptakan aware (kesadaran) akan merek-merek baru, mendidik mereka 

tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang 

positif. 

b) Persuading, Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba 

produk dan jasa yang diiklankan. 

c) Reminding, Iklan menjaga merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. 

d) Adding value, Terdapat tiga cara mendasar di mana perusahaan bisa memberi nilai tambah 

bagi penawaran-penawaran mereka: inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah 

persepsi konsumen. Periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi 

persepsi konsumen. Periklanan yang  efektif  menyebabkan merek dipandang sebagai 

lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing. 

2.3.3. Fans pages Sebagai Facebook Marketing 

Facebook adalah hasil dari teknologi yang menciptakan sebuah budaya dikehidupan 

manusia. Tuntutan kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan beragam membuat 

facebook semakin eksis digandrungi khalayak. Facebook sebagai narasi yang dikonstruksi, 

memuat beragam pesan yang tak dapat dilihat secara kasat mata. 

Facebook adalah salah satu situs yang berfungsi untuk membagi informasi satu 

dengan yang lain. Social network adalah situs berbasiskan profil yang mendorong 

penggunanya untuk bertemu dan menjalin hubungan satu dengan yang lainnya 

(Weiberg,2009:149).Social network berguna untuk menciptakan suatu profil yang berisi 

identitas kita untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Profil ini dapat disesuaikan oleh 

pengguna dan sebagai pemilik profil kita memiliki kontrol penuh terhadap halaman profil 

(Weinberg,2009:149). 

 Facebook adalah situs yang mampu menyaingi friendster dalam kepopularannya. 

Keberadaannya pun mengubah alur pemasaran yang selama ini dianggap konvensional. 
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Salah satunya menggunakan fasilitas pages,dengan menggunakan pages, perusahaan akan 

diberikan perhatian yang lebih oleh mesin pencari pada umumnya. Menurut Dunay dan 

Krueger (2010), halaman di facebook memiliki beberapa alat yang digunakan untuk 

mempromosikan bisnis, yaitu: 

a) Wall 

Digunakan untuk meng-upload foto, video dan catatan (note), sehingga secara otomatis 

akan muncul didalam pemberitahuan (news feeds) milik pelanggan. 

b) News Feed 

Memberitahukan sesuatu yang baru saja  terjadi  disetiap tindakan sosial yang ada di pages 

c) Status Updates 

Menuliskan pesan pendek bernada mempersuasi adalah contoh pemasaran yang simple, 

tergantung seberapa pandai merangkai kata kata untuk dipublikasikan 

 

 

d) Applications 

Pages di facebook dapat diisi berbagai aplikasi sehingga lebih bervariasi dan tidak 

menjenuhkan, seperti image, event, discusion 

Berdasarkan keefektifannya  fans pages memiliki keunggulan dibanding user profil dalam 

membangun online community di facebook (Ferdinandus,2011: 36-37) : 

a) Fans pages dapat dilihat oleh semua orang 

Orang orang yang tidak tergabung dalam fans pages juga dapat melihat fans pages, 

sedangkan user profile hanya dapat dilihat oleh pengguna facebook yang menjadi 

temannya. 

b) Fans pages dapat memiliki jumlah anggota (fans) yang tak terbatas, sedangkan user 

profile hanya  5000 orang 
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c)  Fans page dapat dipromosikan dengan dihalaman facebook advertising dan akan 

muncul didalam halaman halaman pengguna facebook secara luas dan secara random. 

Fungsi ini sama seperti mengiklankan fans page brand kita sehingga lebih dikenal oleh 

orang lain yang belum mengetahui keberadaan brand tersebut sehingga lebih dikenal 

oleh orang lain yang belum mengetahui keberadaan brand tersebut hingga akhirnya 

berkeinginan untuk menjadi fans dari fans pages tersebut 

d) Facebook insight 

Facebook page memiliki data data kuantitatif berupa jumlah interaksi yang terjadi 

(jumlah koment, jumlah like, dll), jumlah kunjungan, demography fans pages tersebut. 

Menurut Hye – Shin Kim Jin Yon Park, dan Byoungho Jin dalam Jurnalnya yang 

berjudul “Dimensions of Online Community Attributes” (2009), menyatakan 12 atribut 

yang dapat dijadikan variabel untuk mengukur usabilitas dan sociability online 

community. 

 


