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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Antarakata Coffeetalk 

4.1.1. Sejarah Antarakata Coffeetalk 

Antarakata Coffeetalk Terbentuk sejak bulan November tahun 2016. 

Sebelumnya, tempat yang ditempati Antarakata merupakan sebuah 

restaurant yang memiliki owner yang sama. Restaurant tersebut menjual 

beraneka macam kuliner yang memiliki tingkat kepedasan yang berbeda 

namun karena restaurant nya kurang berjalan dengan baik dan sepi peminat 

mereka memutuskan untuk menutup restaurant tersebut. Selang beberapa 

minggu setelah tutup, pemilik Antarakata memiliki ide untuk merubah 

restaurant tersebut menjadi sebuah Coffee Shop modern. Coffee Shop ini 

dibentuk menjadi sebuah working space yang diberi nama Antarakata. 

Nama Antarakata memiliki arti, di antara sela-sela perbincangan  terdapat 

selah atau ruang yang dapat diibaratkan sebagai makanan atau minuman. 

Karena Antarakata lebih menonjolkan kopinya maka didalam Coffee Shop 

ini terdapat berbagai macam varian kopi dengan beraneka macam rasa dan 

cara dalam mengolahnya. Oleh karena itu Antarakata disini memiliki 

maksud “didalam sebuah perbincangan terdapat suatu sela atau ruang untuk 

minuman dan makanan yang akan terus menemani didalam setiap 

perbincangan atau aktivitas apapun yang di lakukan di kedai. maka dari 

situlah terbentuk nama “Antarakata”. 

Selain nama dari kedai ini yang tergolong unik, interior di dalam kedai 

ini cukup berbeda daripada yang lain. Interior Antarakata tersusun dari pipa-

pipa besi dan kayu sebagai hiasan dan dindingnya terbuat dari batubata yang 

hanya di cat putih agar terlihat aesthetic. Suasana yang dibangun di dalam 

kedai juga dibuat senyaman mungkin, oleh karena itu Antarakata juga 

memiliki tempat khusus yang tidak menggunakan kursi melainkan hanya 

bantal-bantal dan meja saja demi meningkatkan kenyamanan konsumen. 
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Antarakata memiliki jam operasional selama 24 jam oleh karena itu suasana 

di dalam kedai dirancang senyaman mungkin agar setiap konsumen yang 

datang dapat betah berlama-lama di dalam kedai.  

Seperti yang kita ketahui, Antarakata merupakan sebuah Coffee Shop 

sehingga tidak dipungkiri lagi bahwa menu yang mereka unggulkan adalah 

kopi. Kopi yang disajikan oleh Antarakata terbuat dari biji kopi pilihan yang 

diolah oleh barista-barista yang telah bersertifikasi atau telah 

berpengalaman di bidangnya. Jadi Antarakata sudah tidak perlu diragukan 

lagi dalam hal kopinya. Harga yang ditawarkan juga sesuai dengan kualitas 

dan fasilitas yang mereka miliki. Mereka memiliki kisaran harga kopi dari 

Rp 18.000 – Rp 30.000, mereka juga menjual makanan berat dan snack 

yang berkisar dari harga Rp 12.000 – Rp 33.000. fasilitas yang dimiliki 

Antarakata juga cukup lengkap dan cukup membuat nyaman para konsumen 

yang berada dikedai. Antarakata dilengkapi dengan AC untuk ruangan 

dalam dan Smoking Room, mereka juga menyediakan bacaan bagi  yang 

gemar membaca. 

 

4.2. Gambaran Umum Pesaing Antarakata Coffeetalk 

4.2.1. Sejarah Kedai Kopi Kulo 

Kedai Kopi Kulo terbentuk pada bulan Desember tahun 2017 dan 

outlet pertamanya yaitu berada di Jakarta (Nadia, 2018). Kedai kopi kulo 

memiliki konsep yang cukup untuk yaitu menggunakan dinding kayu 

berwarna coklat yang bertuliskan nama “Kedai Kopi Kulo” yang 

menggunakan bahasa Jawa yang artinya kedai kopi saya. Konsep yang 

digunakan oleh Kedai Kopi Kulo adalah konsep take and go oleh karena itu 

kedai yang mereka buat cukup kecil dan sederhana walaupun tidak se fancy 

Kedai kopi pada umumnya. Mereka mencetuskan konsep ini karena 

sebagian besar masyarakat kota sangat sibuk dan tidak bisa menghabiskan 

waktunya berlama-lama di tongkrongan (Citra, 2018) . Kedai Kopi Kulo 

hampir memiliki cabang di seluruh Indonesia, salah satunya di kota 

Semarang yang bertempat di Jalan Durian Raya No.65 Tembalang, 
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Semarang. kedai kopi kulo memiliki jam operasional dari pukul 12 siang 

hingga pukul 11 malam. Harga yang ditawarkan oleh kedai ini berkisar dari 

Rp 15.000 – Rp 27.000 untuk satu gelasnya (Namira, 2018). 

 

4.2.2. Sejarah Anak Panah Kopi 

Anak Panah Kopi merupakan sebuah kedai kopi yang terletak di Jalan 

Banjarsari Selatan No.48, Tembalang , Kota Semarang. Kedai ini berdiri 

sejak bulan Juli, 2018 (Namira,2018). Kedai kopi ini memiliki bangunan 

yang cukup luas sehingga cocok untuk mengerjakan tugas kelompok atau 

berkumpul bersama teman. Konsep yang digunakan Anak Panah Kopi 

sangat pas, yaitu antara interior dan cahaya yang digunakan cukup 

secukup modern , trendy dan instagramable sehingga Anak Panah Kopi 

termasuk salah satu pilihan kedai kopi favorit di daerah Semarang Jawa 

Tengah (Adrian, 2018). Kisaran harga yang ditawarkan Anak Panah Kopi 

juga tidak begitu mahal yaitu berkisar antara Rp 18.000 – Rp 30.000 

(Namira, 2018). 

 

4.3. Gambaran Umum Responden 

Didalam penelitian ini terdapat 11 Responden yang terdiri atas 1 

pemilik Antarakata Coffeetalk dan 10 Konsumen Antarakata yang sesuai 

dengan kriteria. Gambaran umum dari responden ini dapat dilihat dari 

jenis kelamin, usia, dan pekerjaan responden. Berikut ini adalah 

rangkuman dari hasil gambaran umum responden Antarakata Coffeetalk : 

 

4.3.1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jumlah data gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin 

didapat dari penyebaran kuesioner dan wawancara langsung dengan 

responden. Hal ini dirangkum berdasarkan jumlah responden laki-laki dan 

jumlah responden perempuan. Berikut adalah data responden berdasarkan 

jenis kelamin : 
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Tabel 4.1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

Berdasarkan data yang terlah diolah, diketahui bahwa jumlah responden 

sebesar 11 responden yang terdiri atas tujuh responden yang berjenis 

kelamin laki-laki atau apabila dipresentase kan sebesar 63.6% dari total 

keseluruhan dan empat responden perempuan atau apabila di 

presentasekan sebesar 36.4% dari total keseluruhan jumlah responden 

yang berjumlah 11 orang. 

 

4.3.2. Jumlah Responden Berdasarkan Usia 

Jumlah data responden didalam penelitian ini didapat dari hasil 

wawancara keseluruhan dengan 10 responden berdasarkan kriteria dan 1 

pemilik dari objek penelitian ini. Berikut adalah data responden 

berdasarkan usia : 
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Tabel 4.2. Responden Berdasarkan Usia 

 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari responden 

Antarakata berdasarkan kriteria berumur 22 Tahun yaitu sebesar 45% dari 

total keseluruhan 11 orang responden terpilih. Diikuti dengan responden 

yang berumur 21 tahun dan 25 tahun yang memiliki presentase sama, yaitu 

18% atau 2 orang dari total keseluruhan responden. 

 

4.3.3. Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Jumlah data menurut pekerjaan responden digunakan untuk melihat 

berapa banyak konsumen berdasarkan pekerjaan tertentu yang sering 

berkunjung ke Antarakata Coffeetalk. Cara mendapatkan data responden 

ini yaitu dengan melakukan wawancara pada pemilik dan konsumen dari 

objek itu sendiri. Berikut adalah data Responden berdasarkan pekerjaan : 

Tabel 4.3. Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

Sumber : Data primer diolah (2019) 
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Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang 

memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa 73% atau 8 orang. Lalu responden 

yang berporfesi sebagai wirausahawan sebesar 18% atau 2 orang, dan 

sisanya adalah karyawan  sebesar 9% atau 1 orang dari total keseluruhan 

responden. 

 

4.4. Perumusan Strategi Bersaing dengan Pendekatan Blue Ocean Strategy 

Dalam melakukan perumusan strategi bersaing dengan menggunakan 

pendekatan Blue Ocean Strategy terbagi atas beberapa tahap. Tahapan 

tersebut terdiri atas pembuatan kanvas strategi, melihat peluang melalui 

kerangka kerja enam jalan, dan untuk yang terakhir adalah membuat kerangka 

kerja empat langkah. 

 

4.4.1. Kanvas Strategi 

Kanvas strategi adalah suatu alat yang digunakan untuk 

membandingkan kondisi persaingan Antarakata Coffeetalk dengan kedua 

pesaingnya pada saat ini. Faktor-faktor persaingan ini digunakan untuk 

merumuskan strategi bersaing dengan menggunakan pendekatan Blue 

Ocean Strategy. Langkah-langkah penyusunan strategi adalah sebagai 

berikut   : 

1. Menganalisis faktor yang dijadikan faktor persaingan. 

Dalam persaingan Coffee Shop di kota Semarang ini, faktor-faktor yang 

dijadikan faktor persaingan meliputi harga, rasa, promosi penjualan, 

pelayanan dan fasilitas pendukung. 

a. Harga 

Harga merupakan salah satu faktor persaingan yang sampai dengan 

saat ini sangat mempengaruhi konsumen. Harga juga merupakan salah 

satu faktor yang dijadikan daya tarik oleh para pelaku usaha. Hal ini 

disebabkan karena harga dijadikan sebagai tolak ukur oleh konsumen 

untuk menentukan keputusan pembelian. Dalam persaingan yang 

terjadi antar Coffee Shop dikota Semarang, harga juga menjadi salah 
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satu faktornya. Persaingan yang dihadapi oleh industri Coffee Shop 

cukup ketat dikarenakan perbedaan harganya yang tidak jauh berbeda. 

Kisaran harga minuman kopi untuk berbagai varian minuman kopi di 

Antarakata Coffetak dan Anak Panah Kopi sebesar Rp. 18.000 – Rp. 

30.000,-. Sedangkan di Kedai Kopi Kulo sebesar Rp. 15.000,- - Rp. 

27.000,-.Dari berbagai varian kopi tersebut minuman kopi susu 

merupakan varian yang paling laris. Dalam tabel 4.4 disajikan harga 

kopi susu  di ketiga Coffee Shop. 

Tabel 4.4. Harga Kopi Susu antar Coffee Shop 

 

Sumber: Data primer diolah (2019) 

 

b. Rasa 

Rasa merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam industri 

Coffee Shop. Rasa sangat berpengaruh besar dalam keputusan 

pembelian konsumen. Dalam usaha Coffee Shop ini yang ditawarkan 

pada konsumen tidak hanya produk minuman kopi saja, namun ada 

berbagai macam minuman lainnya yang diperuntukkan untuk beberapa 

orang yang mungkin tidak menyukai kopi. Selain itu didalam Coffee 

Shop juga biasanya menawarkan produk makanan pula. Biasanya jenis 

produk makanannya berupa snack ringan yang biasa dijadikan teman 

untuk bersantai-santai di Coffee Shop tersebut. Namun karena 

spesialisasi dari Coffee Shop ini adalah kopi, jadi Antarakata sangat 

memperhatikan kualitas rasa kopi yang akan mereka berikan pada 

konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dari 10 responden Antarakata 

Coffeetalk didapatkan hasil bahwa Rasa sangat mempengaruhi mereka 

dalam keputusan pembelian karena Antarakata memiliki kopi yang 
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cukup unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa kualitas rasa menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih 

Coffee Shop. 

 

c. Promosi penjualan 

Faktor promosi penjualan merupakan salah satu faktor yang cukup 

berpengaruh dalam industri Coffee Shop. Upaya melakukan sebuah 

promosi  didalam usaha Coffee Shop umumnya akan menarik minat 

konsumen juga dapat mempengaruhi tingkat penjualan yang akan 

terjadi. Antarakata Coffeetalk melakukan promosi penjualan kedai 

mereka didalam Official Social Media yang mereka miliki. Di sana 

dapat terlihat beragam promosi penjualan seperti pengenalan produk. 

Didalam pengenalan produk pada konsumen, Antarakata membuat 

konsep dengan mengambil gambar dari salah satu produk mereka 

dengan background yang cukup unik, lalu mereka juga membuat 

kalimat promosi yang berhubungan dengan Hari-hari besar nasional 

dan hari besar keagamaan, tidak lupa juga untuk mencantumkan nama 

produk yang sedang mereka promosikan dengan hashtag andalan 

mereka. Lalu ada promo paket hemat, promo ini biasanya juga dibuat 

berdasarkan hari besar nasional dan hari besar keagamaan. Selanjutnya 

ada bentuk promosi yang memperlihatkan keindahan Interior café 

mereka yang aesthetic melalui media foto yang di unggah di Official 

Social Media Antarakata Coffeetalk dan masih banyak beragam info 

unik lainnya seputar Antarakata Coffeetalk. Berdasarkan hasil 

wawancara dari 10 konsumen Antarakata Coffetalk didapatkan hasil 

bahwa promosi penjualan sangat mempengaruhi mereka dalam 

keputusan pembelian. Menurut mereka dengan adanya social media, 

sangat mempermudah mereka dalam melihat informasi dan mencari 

promosi yang tersedia ditambah lagi dengan design template dari 

Social Media yang Antarakata miliki cukup unik sehingga sangat 

menarik perhatian konsumen.  
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d. Pelayanan 

Pelayanan merupakan sebuah hal terpenting dalam segala jenis bidang 

usaha. Pelayan merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh pelaku 

bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semakin baik pelayanan 

yang diberikan maka akan semakin baik pula hubungan yang akan 

terjalin antara pelaku usaha dan konsumennya. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan pemilik Antarakata Coffeetalk , bentuk pelayanan 

yang telah mereka berikan pada konsumen adalah mereka cepat dalam 

segi pelayanan pada konsumen. Jadi cepat disini artinya adalah, 

mereka tepat waktu dalam membuat dan mengantarkan pesanan 

sehingga tidak membuat konsumen menunggu terlalu lama. Selain itu 

pelayanan yang ramah juga membuat Antarakata disukai oleh 

konsumen. Bentuk pelayanan lainnya di Antarakata Coffeetalk yaitu 

mereka memiliki jam operasional selama 24 jam nonstop sehingga 

mereka dapat melayani konsumen selama jam operasional. selain itu 

mereka juga memberikan pelayanan berupa kesempatan bagi 

konsumen yang ingin belajar lebih tentang kopi. Jadi, mereka bersedia 

mengedukasi konsumen tersebut dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang dilontarkan konsumen dengan memberikan 

penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti oleh konsumen. Selain itu 

pelayanan lain yang telah diberikan adalah mereka bersedia melayani 

dan membantu para pelajar/mahasiswa yang sedang memiliki tugas 

sekolah atau sedang melakukan penelitian. 

 

e. Interior café 

Interior café adalah hal penting di dalam Coffee shop karena interior 

tersebut merupakan suatu tata letak dan perencanaan ruang didalam 

bangunan agar lebih menarik konsumen. Berdasarkan wawancara 

dengan 10 konsumen Antarakata Coffeetalk, dapat dikatakan bahwa 

Antarakata memiliki desain interior café yang cukup unik dan estetik. 
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Hal tersebut dapat dilihat dari Design hiasan yang digunakan 

antarakata yaitu dengan menggunakan pipa dan besi yang telah 

dimodifikasi menjadi rak-rak buku dan pajangan. Selain itu tembok di 

Antarakata Coffeetalk sengaja tidak di cat agar lebih menambah kesan 

estetik dan Instagramable. Sehingga dapat dikatakan bahwa interior 

café di Antarakata Coffeetalk sudah cukup baik, nyaman , dan menarik 

bagi konsumen.  

 

f. Fasilitas pendukung 

Fasilitas pendukung merupakan faktor penting didalam persaingan 

Coffeehop. Fasilitas Pendukung merupakan segala sesuatu yang dapat 

memudahkan dan mendukung berjalannya aktivitas suatu usaha coffee 

shop. Berdasarkan data wawancara dengan pemilik dan 10 konsumen 

Antarakata Coffeetalk, didapatkan data  bahwa  fasilitas pendukung 

juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur konsumen dalam memilih 

kedai kopi pilihan mereka. Fasilitas pendukung yang dimaksud disini 

adalah Toilet, wastafel pencuci tangan, terdapat smoking area untuk 

para perokok, terdapat colokan, lampu yang terang, koneksi wifi yang 

cepat, tempat yang nyaman, memiliki AC/pendingin ruangan, lahan 

parkir yang cukup, terdapat buku bacaan, dan memiliki tempat duduk 

lesehan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung sangat 

berpengaruh dalam tingkat kenyamanan konsumen selama berada 

didalam kedai karena fasilitas mempengaruhi tingkat kenyamanan 

konsumen didalam kedai. 

 

2. Menggambarkan sumbu horizontal yang mewakili faktor-faktor 

persaingan Coffee Shop. 

Sebelum menggambarkan sumbu horizontal, kita harus terlebih dahulu 

mengetahui faktor-faktor persaingan apa sajakah yang berpengaruh besar 

pada industri Coffee Shop. Faktor-faktor ini didapatkan melalui 

penyebaran kuesioner pra-survei pada 10 konsumen Antarakata 
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Coffeetalk berdasarkan kriteria. Setelah mendapatkan faktor-faktor 

tersebut, barulah sumbu horizontal dapat digambar. Kegunaan 

menuliskan faktor-faktor persaingan didalam sumbu horizontal adalah 

untuk mempermudah proses menganalisis persaingan yang sedang terjadi 

didalam industri Coffee Shop. Berikut adalah gambar sumbuh horizontal 

dari faktor-faktor  persaingan pada industri Coffee Shop di Semarang : 

 

Gambar 4.1. Sumbu Horizontal Faktor Persaingan Coffee Shop 

 

3. Tingkat penawaran yang didapatkan oleh konsumen dari semua faktor 

persaingan pada sumbu Vertikal. 

Berikut ini adalah hasil wawancara 10 konsumen Antarakata Coffeetalk 

berdasarkan kriteria : 

a. Harga 

Berdasarkan wawancara kepada 10 konsumen Antarakata Coffeetalk 

didapatkan hasil yaitu 50% pendapat konsumen tentang kisaran harga 

kopi di Antarakata Coffeetalk sebesar Rp 18.000- Rp 30.000 termasuk 

dalam kategori netral yaitu harganya pas untuk ukuran kopi di Coffee 

Shop. Sedangkan 40% dari seluruh pendapat konsumen termasuk dalam 

kategori sangat murah hingga murah dan 10% mengatakan mahal. 

Harga Rasa Promosi

Penjualan

Pelayanan Interior Café Fasilitas

Pendukung

Sumbu Horizontal Faktor Persaingan Coffeeshop 
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Kemudian 60% dari seluruh pendapat konsumen mengenai kisaran 

harga di Kedai Kopi Kulo yaitu Rp 15.000 – Rp 27.000 termasuk 

kedalam kategori netral yaitu harganya cukup pas untuk ukuran kopi di 

Coffee Shop dan 40% sisanya menyatakan sangat murah – murah. Lalu 

untuk Anak Panah Kopi 60% dari total seluruh pendapat konsumen 

menyatakan bahwa kisaran harga anak panah kopi yaitu Rp 18.000- Rp 

30.000 termasuk dalam kategori netral yaitu terbilang pas, lalu 20% 

diantaranya termasuk dalam kategori sangat murah – murah, dan 

kemudian sisanya yaitu 20% pendapat dari konsumen termasuk dalam 

kategori sangat mahal – mahal. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

pendapat konsumen akan perbandingan dari ketiga Coffee Shop adalah 

netral, yaitu harganya pas untuk harga kopi di Coffee Shop pada 

umumnya. Berikut ini adalah hasil wawancara 10 konsumen Antarakata 

dalam presentase : 

Tabel 4.5. Pendapat Konsumen akan Harga di Antarakata Coffeetalk, 

Kedai Kopi Kulo, dan Anak Panah Kopi 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

b. Rasa 

Berdasarkan Wawancara dengan 10 konsumen Antarakata Coffetalk 

mengenai faktor persaingan rasa, didapatkan hasil yaitu 80% pendapat 

konsumen masuk kedalam kategori sangat enak – enak, dilalu sisanya 

20% termasuk dalam kategori netral. Kemudian 90% dari seluruh 

Kategori Skala 
Antarakata 

Coffetalk 

Kedai Kopi 

Kulo 

Anak Panah 

Kopi 

Sangat Murah - Murah 4 40% 4 40% 2 20% 

Netral 5 50% 6 60% 6 60% 

Sangat Mahal - Mahal 1 10% 0 

 

2 20% 

Jumlah 10 100% 10 100% 10 100% 
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pendapat konsumen tentang persaingan rasa kopi di kedai kopi kulo 

termasuk dalam kategori netral dan sisanya sebesar 10% termasuk 

kedalam kategori enak. Setelah itu untuk Anak Panah Kopi, 50% dari 

total seluruh pendapat konsumen mengenai persaingan rasa kopi 

termasuk kedalam kategori sangat enak – enak, selanjutnya sebesar 

40% dari pendapat konsumen termasuk dalam kategori netral, dan 

sisanya 10% termasuk dalam kategori tidak enak. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa persaingan rasa didalam ketiga kedai kopi berdasarkan 

pendapat konsumen yang paling banyak disukai adalah kopi di 

Antarakata Coffeetalk dengan presentase sebesar 80% termasuk 

kedalam kategori enak – sangat enak diikuti oleh rasa kopi di Anak 

Panah Kopi yaitu sebesar 50% termasuk dalam kategori enak-sangat 

enak dan pendapat konsumen terbanyak menurut presentase terhadap 

rasa kopi di Kedai Kopi Kulo  yaitu sebesar 90% menyatakan netral 

atau hampir sama dengan rasa kopi di Coffee Shop pada umumnya. 

 

Tabel 4.6. Pendapat Konsumen akan rasa kopi di Antarakata  

Coffeetalk, Kedai Kopi Kulo, dan Anak Panah Kopi 

Kategori Skala 
Antarakata 

Coffetalk 

Kedai Kopi 

Kulo 

Anak Panah 

Kopi 

Sangat Enak - Enak 8 80% 1 10% 5 50% 

Netral 2 20% 9 90% 4 40% 

sangat tidak enak - tidak enak 0 0% 0 
 

1 10% 

Jumlah 10 100% 10 100% 10 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

c. Promosi Penjualan 

Berdasarkan wawancara dengan 10 konsumen Antarakata Coffeetalk 

mengenai promosi penjualan, didapatkan sebesar 50% dari total 

keseluruhan pendapat konsumen termasuk dalam kategori buruk, lalu 

sebesar 30% pendapat konsumen mengenai promosi penjualan 
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termasuk kedalam kategori baik, dan sisanya sebesar 20% termasuk 

kedalam kategori netral. Selanjutnya, untuk pendapat konsumen 

mengenai promosi penjualan di Kedai Kopi Kulo secara keseluruhan 

termasuk kedalam kategori sangat baik – baik. Sedangkan tanggapan 

responden terhadap promosi penjualan di Anak Panah Kopi, 80% 

responden menilai promosi penujualan sangat baik – baik. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa dalam hal promosi penjualan, Antarakata 

terbilang kalah bersaing dengan kedua pesaing Coffee Shop lainnya.   

 

Tabel 4.7. Pendapat Konsumen akan Promosi Penjualan di Antarakata 

Coffeetalk, Kedai Kopi Kulo, dan Anak Panah Kopi 

Kategori Skala 
Antarakata 

Coffetalk 

Kedai Kopi 

Kulo 

Anak Panah 

Kopi 

Sangat baik - baik 3 30% 10 100% 8 80% 

Netral 2 20% 
 

0% 1 10% 

Sangat buruk - buruk 5 50% 0 
 

1 10% 

Jumlah 10 100% 10 100% 10 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

d. Pelayanan 

Berdasarkan hasil wawancara dari 10 konsumen Antarakata Coffeetalk 

mengenai pelayanan yang diberikan oleh masing-masing kedai kopi 

didapatkan hasil bahwa 80% dari total keseluruhan pendapat 

konsumen mengenai pelayanan di Antarakata Coffeetalk termasuk 

kedalam kategori sangat memuaskan – memuaskan dan kemudian 

sisanya sebesar 20 % mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan 

Antarakata Coffeetalk adalah netral yaitu pelayanan yang diberikan 

standar, sama seperti di kedai kopi pada umumnya. Selanjutnya untuk 

pelayanan yang diberikan Kedai Kopi Kulo menurut 50% dari seluruh 

konsumen menyatakan netral sedangkan 40% menyatakan sangat tidak 

memuaskan – tidak memuaskan , dan sisanya sebesar 10% menyatakan 
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memuaskan. Kemudian untuk pendapat konsumen tentang pelayanan 

di Anak Panah Kopi menyatakan bahwa sebesar 80% dari total 

keseluruhan pendapat konsumen termasuk kedalam kategori sangat 

memuaskan – memuaskan dan sisanya 20% termasuk kedalam 

kategori netral. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan Antarakata 

Coffeetalk sebanding dengan Anak Panah Kopi dan lebih unggul 

dibanding Kedai Kopi Kulo. 

 

Tabel 4.8. Pendapat Konsumen akan pelayanan di Antarakata Coffeetalk,  

Kedai Kopi Kulo, dan Anak Panah Kopi 

Kategori Skala 
Antarakata 

Coffetalk 

Kedai Kopi 

Kulo 

Anak Panah 

Kopi 

sangat memuaskan - memuaskan 8 80% 1 10% 8 80% 

Netral 2 20% 5 50% 2 20% 

sangat tidak memuaskan - tidak 

memuaskan 
0 0% 4 40% 0 0% 

Jumlah 10 100% 10 100% 10 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

e. Interior Café 

Berdasarkan wawancara dengan 10 Konsumen Antarakata Coffeetalk 

didapatkan hasil yaitu pendapat konsumen secara keseluruhan 

mengenai interior café di Antarakata termasuk dalam kategori sangat 

nyaman – nyaman. Selanjutnya mengenai interior café di Kedai Kopi 

Kulo, sebesar 50% dari seluruh pendapat konsumen termasuk kedalam 

kategori sangat tidak nyaman – tidak nyaman, 30% dari konsumen 

menyatakan netral, dan sisanya sebesar 20% menyatakan nyaman.  Lalu 

untuk interior café di Anak Panah Kopi 50% dari total keseluruhan 

pendapat konsumen termasuk dalam kategori sangat nyaman – nyaman 

dan sisanya sebesar 50% menyatakan netral. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa pendapat konsumen terhadap ketiga kedai kopi berdasarkan 
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Interior Café dengan presentase tertinggi diperoleh oleh Antarakata 

Coffeetalk dengan presentase sebesar 100% yang termasuk dalam 

kategori sangat nyaman – nyaman, diikuti oleh Anak Panah Kopi 

dengan presentasi 50% dalam kategori sangat nyaman – nyaman, dan 

Kedai Kopi Kulo 50% mengatakan tidak nyaman. 

 

Tabel 4.9. Pendapat Konsumen akan Interior Café di Antarakata 

Coffeetalk, Kedai Kopi Kulo, dan Anak Panah Kopi 

Kategori Skala 
Antarakata 

Coffetalk 

Kedai Kopi 

Kulo 

Anak Panah 

Kopi 

sangat nyaman - nyaman 10 100% 2 20% 5 50% 

Netral 0 0% 3 30% 5 50% 

sangat tidak nyaman - tidak 

nyaman 
0 0% 5 50% 0 0% 

Jumlah 10 100% 10 100% 10 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

f. Fasilitas Pendukung 

Berdasarkan wawancara dengan 10 konsumen Antarakata Coffeetalk 

mengenai fasilitas pendukung yang diberikan oleh Antarakata 

didapatkan seluruh pendapat konsumen termasuk dalam kategori sangat 

lengkap – lengkap. Kemudian untuk fasilitas pendukung yang berada di 

Kedai Kopi Kulo, sebesar 50% dari keseluruhan konsumen menyatakan 

bawa Fasilitas Pendukung di Kedai Kopi kulo masuk dalam kategori 

Sangat tidak lengkap – tidak lengkap, 30% menyatakan lengkap, dan 

sisanya 20% netral. Selanjutnya untuk Anak Panah Kopi menurut 

pendapat konsumen dari segi fasilitas pendukung sudah cukup lengkap 

ini dibuktikan dari hasil wawancara konsumen dalam kategori sangat 

lengkap – lengkap Anak panah kopi mendapat presentase sebesar 90% 

dan sisanya 10% mengatakan netral. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

fasilitas pendukung Antarakata Coffeetalk lebih unggul dibanding 
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kedua pesaingnya. Namun demikian relative sebanding dengan Anak 

Panah Kopi. 

Tabel 4.10. Pendapat Konsumen akan Fasilitas Pendukung Antarakata 

Coffeetalk, Kedai Kopi Kulo, dan Anak Panah Kopi 

Kategori Skala 

Antarakata 

Coffetalk 

Kedai Kopi 

Kulo 

Anak Panah 

Kopi 

sangat lengkap - lengkap 10 100% 3 30% 9 90% 

Netral 0 0% 2 20% 1 10% 

sangat tidak lengkap - tidak 

lengkap 0 0% 5  50% 0 0% 

Jumlah 10 100% 10 100% 10 100% 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

4. Tahapan terakhir adalah membuat kurva/menggambarkan kondisi 

persaingan yang sedang terjadi dalam industri Coffee Shop. Berikut adalah 

gambar yang menjelaskan tentang kondisi persaingan didalam industri 

Coffee Shop di kota Semarang : 

 

Gambar 4.2. Kanvas Strategi Antarakata Coffeetalk 
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Berdasarkan hasil kanvas strategi yang datanya didapat dari wawancara dengan 

10 konsumen Antarakata Coffeetalk, didapatkan hasil bahwa dari segi faktor 

persaingan harga Antarkata Coffeetalk yang tergambar didalam kanvas strategi 

Kedai kopi kulo mendapat penilaian tertinggi yaitu sebesar 3,4 diikuti oleh 

Antarakata yang mendapat penilaian sebesar 3,3 dan anak panah kopi yang 

mendapat penilaian sebesar 3. Walaupun Kedai Kopi Kulo terbilang cukup 

unggul dari segi harga yang berkisar dari mulai Rp 15.000 – Rp 27.000 saja, 

namun kopi yang mereka tawarkan bukanlah kopi yang langsung diolah 

melainkan mereka sudah memiliki kopi racikan mereka sendiri sehingga dari 

cara pengerjaan dan penyajianpun mereka lebih cepat dibandingkan kedua 

pesaing lainnya yang menggunakan thirdwave coffee. 

Dari hasil Faktor persaingan rasa yang tergambar di kanvas strategi, 

Antarakata Coffeetalk cukup unggul dibandingkan dengan 2 pesaing lainnya. 

Antarakata mendapatkan penilaian tertinggi sebesar 3,9 sedangkan pesaingnya 

yaitu Anak Panah Kopi mendapatkan penilaian sebesar 3,4 dan diikuti oleh 

kedai kopi kulo yang mendapatkan penilaian sebesar 3.1. Ketiga Coffee Shop 

tersebut memiliki persaingan rasa yang cukup bersaing Hal ini dapat dilihat 

dari penilaian konsumen akan persaingan rasa dari masing-masing Coffee Shop 

tidak jauh berbeda . Mereka sama-sama memiliki cita rasa khasnya tersendiri. 

Namun walau memiliki penilaian yang tidak jauh berbeda yaitu termasuk 

dalam kategori netral, Antarakata Coffeetalk menurut pendapat konsumen tetap 

memiliki rasa kopi yang cukup unggul karena nilai rata-ratanya ada diatas 

kedua pesaingnya yaitu Anak Panah Kopi dan Kedai Kopi Kulo. 

Kemudian dari segi Promosi Penjualan Antarakata mendapatkan 

penilaian sebesar 2,8 yaitu termasuk dalam kategori buruk. Sedangkan untuk 

pesaing lainnya yaitu kedai kopi kulo, ia mendapatkan skor tertinggi yaitu 4,3 

yang termasuk kedalam kategori baik, lalu untuk anak panah kopi 

mendapatkan penilaian sebesar 4,1  yaitu termasuk dalam kategori baik. 

Walaupun kedai kopi kulo dan anak panah berada pada kategori yang sama, 

penilaian rata-rata konsumen terhadap Kedai kopi kulo tetaplah unggul dan 
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jauh lebih bagus. Oleh karena itu dari segi promosi penjualan, pemilik 

Antarakata Coffeetalk perlu meningkatkan promosi penjualan agar dapat keluar 

dari samudra merah dan dapat meciptakan Blue Ocean Strategy agar dapat 

keluar dari persaingan yang terjadi. 

Berdasarkan kanvas strategi yang sudah tergambar dilihat dari segi 

pelayanannya Antarakata Coffeetalk mendapatkan penilaian sebesar 3,8 yaitu 

termasuk dalam kategori netral yaitu pelayanannya hampir sama dengan kedai 

kopi pada umumnya. Selanjutnya untuk Anak Panah Kopi mendapatkan 

penilaian sebesar 4 yang termasuk kedalam kategori memuaskan. Sedangkan 

pesaingnya yaitu kedai kopi kulo mendapatkan penilaian yang cukup rendah 

sebesar 2,7 sehingga kedai kopi kulo termasuk dalam kategori tidak 

memuaskan.  

Untuk faktor persaingan kelima terdapat Interior Café. Berdasarkan 

Kanvas strategi yang telah tergambar, interior café di Antarakata menurut 

konsumen mendapat penilaian tertinggi yaitu sebesar 4,3. Lalu diikuti oleh 

Anakpanah kopi yang mendapat nilai 3,6 dan terakhir Kedai Kopi kulo 

mendapatkan penilaian sebesar 2,6. Walaupun antara Antarakata Coffeetalk 

dan Anak Panah Kopi memiliki penilaian yang ada pada kategori yang sama, 

Antarakata Coffeetalk lebih unggul karena penilaian rata-rata dari konsumen 

untuk Antarakata lebih tinggi dari Anak Panah Kopi. 

Untuk faktor persaingan yang terakhir adalah fasilitas pendukung. 

Berdasarkan kanvas strategi yang telah dibuat berdasarkan pendapat 

konsumen, fasilitas pendukung yang dimiliki Antarakata Coffeetalk cukup 

unggul yaitu mendapatkan penilaian sebesar 4,1. Lalu diikuti oleh Anak Panah 

Kopi yang mendapatkan penilaian sebesar 4, dan yang terakhir Kedai Kopi 

Kulo mendapat penilaian sebesar 2,5. Persaingan antara Antarakata Coffeetalk 

cukup ketat dengan Anak Panah Kopi dalam segi fasilitas pendukung yang 

mereka miliki. Hal ini dapat terlihat dari penilaian konsumen terhadap fasilitas 

dari masing-masing kedai kopi tidak jauh berbeda. Penilaian yang mereka 

miliki hanya berbeda 0,1 saja. Namun walau begitu, Antarakata tetaplah 
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unggul dalam segi fasilitas pendukung karena penilaian rata-ratanya ada diatas 

Anak Panah Kopi.  

 

 

4.4.2.  Melihat Peluang dengan Kerangka Kerja Enam Jalan 

Didalam usaha membuat Blue Ocean Strategy pelaku usaha harus 

terlebih dahulu keluar dari red ocean dengan melakukan rekonstruksi 

batasan-batasan pasar pada industri Coffee Shop. Berikut ini 

merupakan hasil analisis dari kerangka kerja enam langkah untuk 

memperhatikan batasan-batasan pasar dan peluang apa saja kah yang 

dapat ditemukan dalam industri Coffee Shop di kota Semarang. 

1. Merncermati Industri Alternatif 

Industri alternatif yang ada pada usaha kedai kopi ini adalah usaha 

yang menjual minuman-minuman lainnya selain kopi. Didalam 

mencermati industri alternatif peneliti mengambil contoh bubble 

tea sebagai usaha alternatif karena pesaing yang berevolusi seperti 

kedai kopi adalah Bubble tea (Bachdar, Saviq. 2018). Bubble Tea 

adalah minuman popular asal Taiwan yang berkembang sejak tahun 

1980an. Minuman ini merupakan racikan dari teh yang dicampur 

dengan susu dan ditambah dengan sejumlah sirup dan topping 

tertentu seperti cincau agar-agar, rumput laut, dan lain-lain 

(Nasrulhak,Akhfa, 2019) . Bubble Tea memiliki varian rasa yang 

beraneka ragam. Dari mulai kopi, coklat, susu dan buah-buahan 

pun ada. Usaha Bubble Tea selalu membuat inovasi baru mengikuti 

tren yang ada pada saat ini dari segi varian rasa. Dikota Semarang 

ini usaha Bubble Tea telah melakukan inovasi dengan 

menambahkan varian rasa buah-buahan kedalam minumannya. 

Seperti rasa pisang, strawberry, kelapa , durian dan masih banyak 

rasa lainnya. Selain itu mereka juga menambahkan varian rasa 

kekinian yaitu redvelvet, greentea dan caramel. Dengan 

memperhatikan inovasi yang dilakukan oleh industri alternatif dari 



51 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 
 

kedai kopi, Antarakata mendapat membuka peluang baru untuk 

membuat Varian Rasa baru untuk kopi yang biasa mereka 

tawarkan. Dengan begitu Antarakata Coffeetalk dapat membuat 

inovasi rasa baru atau menciptakan varian rasa baru sesuai dengan 

keinginan konsumen. 

2. Mencermati kelompok-kelompok strategis dalam industri 

Pemilik Antarakata Coffeetalk, menyebutkan bahwa pesaing 

terdekat dari kedai mereka adalah Kedai Kopi Kulo dan Anak 

Panah Kopi. Pesaing terdekat yang dimaksud adalah sebuah usaha 

yang memiliki strategi yang sama dan mengejar tujuan yang sama 

dengan usaha bisnis itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

kelompok-kelompok strategis dalam Antarakata Coffeetalk adalah 

Kedai Kopi Kulo dan Anak Panah Kopi. Harga produk kopi sejenis 

dan rasa kopi sejenis yang ditawarkan oleh masing-masing kedai 

kopi juga beragam. Dengan memperhatikan kelompok-kelompok 

strategis didalam usaha kedai kopi ini, peneliti dapat melihat 

kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pesaing sehingga 

dalam hal ini Antarakata Coffeetalk melihat peluang dengan 

menciptakan hal apa saja yang diinginkan konsumen namun belum 

di tawarkan oleh pesaing. 

3. Mencermati Rantai Pembeli 

Dapat kita perhatikan dari rantai pembeli bahwa Antarakata 

Coffeetalk menawarkan produknya kepada konsumen akhir. 

Konsumen tersebut dapat memesan dan menikmati langsung 

produk dari Antarakata ditempat. Peluang yang dapat terlihat dari 

memperhatikan rantai pembeli adalah kita dapat memanfaatkan 

teknologi yaitu menjalin partnership dengan gojek, ovo atau 

aplikasi sejenis agar produk yang ditawarkan di Antarakata 

Coffetalk dapat dengan mudah diperoleh oleh konsumen. 

4. Mencermati Produk dan Jasa Pelengkap 
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Tahap selanjutnya adalah dengan memperhatikan produk dan jasa 

pelengkap. Dengan memperhatikan produk dan jasa pelengkap 

dapat terlihat dengan jelas peluang yang tersedia untuk pelaku 

usaha. Produk pelengkap dari kopi adalah bahan baku dalam 

pembuatan kopi. Kemudian, untuk produk jasa pelengkap peneliti 

memilih Aplikasi Online sebagai pendukungnya. Go-jek adalah 

salah satu contohnya. Go-jek merupakan sebuah perusahaan 

teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek 

(Wikipedia Indonesia, 2019). Go-jek memiliki banyak fitur 

diantaranya adalah Go-Food yang berupa layanan pemesanan dan 

pengantaran makanan secara online. Keunggulan yang ditawarkan 

dengan menjalin partnership dengan Go-jek diantaranya adalah 

konsumen akan mendapatkan promo biaya antar (Go-jek, 2019). 

Berdasarkan Peluang yang didapatkan dari memperhatikan produk 

dan jasa pelengkap adalah pemilik Antarakata Coffeetalk dapat 

mengajak bekerja sama dengan Go-jek dalam menawarkan 

produknya. Promosinya berupa potongan harga ongkos kirim 

dengan minimal pembelian dan  pemilik Antarakata Coffeetalk 

dapat mengajak bekerjasama/partnership dengan Go-jek dalam 

menawarkan produknya melalui promosi berupa promo biaya antar 

dan diskon special pada hari besar. 

5. Mencermati daya Tarik emosional dan fungsional 

Produk yang di tawarkan Antarakata Coffeetalk memiliki daya 

Tarik emosional tersendiri yaitu Antarakata menyediakan produk 

makanan dan minuman bagi mereka yang suka memakan camilan. 

Selain itu daya Tarik fungsionalnya pada produk Antarakata 

Coffeetalk adalah sebagai minuman atau camilan. 

Sehingga peluang yang bisa didapat dari daya Tarik fungsional 

Antarakata adalah sebagai minuman menyehatkan yang 

mengandung buah-buahan. Sedangkan untuk daya Tarik emosional 

yang didapatkan Antarakata Coffeetalk adalah produk dari 
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Antarakata Coffeetalk itu sendiri dapat dijadikan sebagai 

pemberian, atau biasanya hanya dikonsumsi sendiri secara 

langsung. 

6. Mencermati Waktu 

Dalam usaha bisnis Kedai Kopi ini kita juga harus memperhatikan 

waktu. Mencermati waktu disini adalah memantau tren-tren yang 

sedang terjadi untuk dijadikan sebagai peluang. Didalam usaha 

kopi yang dijalani oleh Antarakata Coffeetalk. Tren yang kira-kira 

masih menjadi berlaku bagi setiap konsumen kedai kopi adalah 

minumannya yang hanya dapat dikonsumsi langsung ditempat.  

Peluang yang terlihat adalah dapat melakukan kerjasama dengan 

foodpromoter atau selebgram untuk bekerjasama dalam 

mempromosikan menu kopi di kedai dengan cara menangkap 

momen dimana meraka sedang menikmati produk dari Antarakata 

Coffeetalk didalam kedai dengan menggunakan kamera lalu 

mengunggahnya ke media social Instagram dengan mencantumkan 

lokasi Antarakata dan membuat Hashtag khusus atau bisa juga 

dengan menjalin kerjasama dengan /gojek/grab/ ovo atau aplikasi 

sejenis lainnya untuk mendapatkan promosi- promosi terkini. 

 

4.4.3.  Kerangka Kerja Empat Langkah 

Tahap terakhir ini membantu pelaku usaha dalam melakukan 

analisis untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang memberikan 

nilai lebih pada konsumen. Berikut adalah analisis kerangka kerja 

empat langkah pada Antarakata Coffeetalk : 

1. Hapuskan 

Didalam tahap ini pelaku industri diharuskan untuk menghapus 

kira-kira faktor apa saja yang akan merugikan bisnis itu sendiri. 

Namun sebelum kita menghapus faktor tersebut kita harus terlebih 

dahulu memperhatikan apakah terdapat faktor persaingan yang 

mengurangi nilai dari produk yang ditawarkan bahkan tidak 
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memiliki nilai produk dari barang yang ditawarkan oleh produsen. 

Didalam persaingan kedai kopi di Semarang pada saat ini, dapat 

terlihat bahwa tidak ada faktor-faktor yang harus dihilangkan atau 

dihapuskan karena faktor-faktor tersebut secara keseluruhan 

mempengaruhi konsumen. Faktor pertama yang mempengaruhi 

konsumen berdasarkan faktor persaingan yang telah didapat adalah 

Harga. Harga suatu barang apabila dihapuskan akan menghentikan 

proses penjualan di kedai kopi itu sendiri. Tanpa adanya harga, 

sebuah produk tidak akan bisa diperjual belikan. Untuk faktor yang 

kedua adalah rasa. Apabila faktor ini dikurangi, tentu akan 

mengurangi citarasa yang pas untuk kopi di Antarakatacoffee. Faktor 

selanjutnya ada faktor pelayanan, pelayanan yang diberikan oleh 

konsumen sudah cukup terpenuhi namun apabila ada yang di 

hapuskan faktor ini tidak akan berjalan dengan baik.  Berdasarkan 

hasil analisis yang didapat, apabila kita menghapus salah satu faktor 

persaingan dari Antarakata Coffeetalk akan membuat kinerja bisnis 

tidak berjalan lancar dan malah dampaknya akan merugikan kedai. 

Sebagai contohnya yaitu apabila kita menghapuskan faktor 

persaingan pelayanan maka otomatis kita akan menghapus standar 

oprasional prosedur dari kedai tesebut. Dampak yang akan terjadi 

adalah Antarakata akan perlahan kehilangan konsumen dan ini tentu 

akan merugikan pelaku bisnis. 

2. Kurangi 

Didalam tahap ini pelaku bisnis diharuskan untuk mengurangi 

faktor-fakor persaingan apabila faktor tersebut kurang bermanfaat 

atau tidak bermanfaat bagi pelaku usaha. Dalam hal ini Antarakata 

Coffeetalk tidak harus mengurangi faktor-faktor persaingannya 

karena apabila dikurangi maka akan mengurangi kualitas kinerja 

Antarakata Coffeetalk. Sebagai contoh didalam faktor persaingan 

rasa apabila antarakata mengurangi takaran kopi yang biasa mereka 

gunakan, dampaknya akan mengurangi kualitas rasa dari kopi itu 
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sendiri. Sehingga hal ini dapat menyebabkan pengurangan kualitas 

dari Antarakata Coffeetalk. Lalu apabila dalam faktor harga juga 

dikurangi, ini juga akan merugikan Antarakata Coffeetalk, karena 

harga yang telah ditetapkan sesuai dengan fasilitas dan rasa yang 

diberikan oleh Antarakata Coffeetalk sehingga antarakata sudah 

cukup terjangkau untuk ukuran kopi yang menggunakan teknologi 

Thirdwave coffee. 

 

3. Tingkatkan 

Usaha bisnis kedai kopi untuk saat ini memang sangat menjanjikan. 

Ini terbukti dari semakin menjamurnya kedai kopi yang bermunculan 

di kota Semarang ini. Dengan citarasa kopi yang khas dan dominan 

dengan interior café yang cukup mendukung, Antarakata dapat terus 

bersaing. Namun walau begitu, kita juga harus memperhatikan 

faktor-faktor apa saja yang menjadi ajang persaingan hal ini untuk 

meningkatkan nilai lebih bagi pembeli. Berikut adalah faktor-faktor 

yang harus ditingkatkan : 

a. Meningkatkan pelayanan di Antarakata Coffeetalk 

Hal yang perlu diperhatikan pelaku usaha didalam bisnisnya 

adalah dengan memperhatikan pelayanan yang mereka berikan. 

Semakin baik pelayanan yang diberikan maka semakin bagus 

pula citra dari kedai tersebut. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan 10 konsumen Antarakata Coffeetalk terdapat beberapa 

faktor pelayanan yang harus ditingkatkan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ketika konsumen kesulitan dalam memilih 

menu, pelayan terlihat kurang responsif dengan hal tersebut. Ini 

dibuktikan dengan pendapat konsumen yang mengatakan bahwa 

ia telah menghabiskan waktu yang lama hanya untuk memilih 

menu karena ia tidak tahu menu rekomendasi apa yang 

diberikan oleh Antarakata Coffeetalk. Selain itu dalam hal 

complain konsumen, pelayan Antarakata juga terbilang kurang 
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responsif. Ini dapat terlihat dari jawaban konsumen yang 

mengatakan bahwa Complain dari mereka kurang diperhatikan 

oleh pelayan Antarakata Coffeetalk. Berkenaan dengan hal 

tersebut artinya Antarakata harus lebih memperhatikan kinerja 

pelayan didalam kedainya dengan cara memberikan 

memberikan training pada pelayan baru/pelayan lama yang 

belum pernah mendapat arahan tentang pentingnya berinteraksi 

dengan konsumen hal ini diperlukan agar pelayan menjadi lebih 

peka dan tetap tenang dengan berbagai macam respon yang 

diberikan oleh Konsumen (Infopintar, 2017).  

 

b. Meningkatkan Promosi Penjualan 

Hal yang perlu diperhatikan selain dari segi pelayanannya 

adalah bentuk promosi penjualan yang diberikan oleh 

Antarakata Coffeetalk itu sendiri. Sebenarnya antarakata sudah 

melakukan promosi penjualan lewat official social media nya. 

Namun melakukan promosi penjualan melalui official social 

media antarakata masih tergolong cukup kurang. Oleh karena itu 

ada beberapa hal yang harus ditingkatkan oleh Antarakata 

Coffeetalk diantaranya yaitu Antarakata sebisa mungkin harus 

dapat mengikuti event-event dari food bazaar tertentu dengan 

membuat stand yang identik dengan Antarakata Coffeetalk 

Dengan begitu antarakata dapat meningkatkan penjualan 

sekaligus Antarakata juga lebih dapat dikenal oleh khalayak 

umum, setelah itu yang dapat dilakukan demi meningkatkan 

promosi penjualan di Antarakata yaitu dengan memperbanyak 

paid promote yang sesuai dengan pasarnya. Seperti paid 

promote pada foodblogger atau Official Instagram dari Jajan 

Kuliner Semarang dan lain-lain. Dengan begitu Antarakata akan 

lebih cepat dilihat oleh khalayak umum terlebih lagi pada saat 

ini manusia sudah tidak bisa lepas dari internet dan gadget 
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sehingga kemungkinan besar mereka akan mencari sesuatu yang 

mereka inginkan melalui social media. Terlebih official 

instagram dari kuliner Semarang banyak memiliki followers 

karena keinginan masyarakat di semarang bahkan luar semarang 

sangat tinggi untuk mengetahui makanan khas atau makanan 

kekinian yang ada di Semarang. Sehingga mereka lebih memilih 

untuk mencarinya didalam social media atau internet untuk 

menghemat waktu dan tenaga serta akan lebih efisien. Atau juga 

dapat melakukan promosi melalui hashtag tertentu sehingga 

dapat mempermudah pencarian dan yang terakhir yaitu dengan 

melakukan kerjasama dengan aplikasi gojek , ovo dan 

sejenisnya untuk penawaran berbagai macam promosi di 

Antarakata Coffeetalk. 

c. Meningkatkan Fasilitas Pendukung 

Dalam usaha kedai kopi fasilitas pendukung sangat berpengaruh 

dalam kelangsungan bisnis itu sendiri namun agar dapat 

meningkatkan nilai yang lebih untuk konsumen maka 

Antarakata Coffeetalk harus meningkatkan fasilitas 

pendukungnya, berdasarkan wawancara dengan 10 konsumen 

Antarakata Coffeetalk didapatkan hasil bahwa Antarkata harus 

menambahkan fasilitas stop kontak untuk meningkatkan 

kenyamanan konsumen didalam kedai karena berdasarkan data 

wawancara, sebagian besar konsumen dari Antarakata adalah 

mahasiswa. Sebagian besar dari mereka biasanya mencari 

tempat untuk belajar bersama ditambah lagi media yang mereka 

pakai untuk sarana belajar kebanyakan yaitu menggunakan 

barang elektronik atau laptop sehingga kebutuhan akan colokan 

atau stop kontak juga akan bertambah. Oleh karena itu sangat 

dibutuhkan tambahan colokan/stop kontak untuk lebih 

meningkatkan kenyamanan konsumennya. 
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4. Ciptakan 

Pada tahap yang paling terakhir adalah tahap ciptakan. Yaitu 

menciptakan suatu produk yang belum pernah ditawarkan oleh 

pesaingnya namun tetap diinginkan oleh konsumen. Berikut adalah 

faktor yang dapat diciptakan oleh Antarakata Coffeetalk yaitu 

Membuat kopi dengan varian rasa terbaru. Pemilik Antarakata 

Coffeetalk dapat menciptakan faktor baru yang diperoleh dari ajang 

persaingan yang sama. Dengan menciptakan varian rasa kopi yang 

dicampur dengan buah-buahan seperti pisang dan coconut. Atau 

ingin membuat kopi yang lebih Authentic rasanya yaitu dengan 

mencapur pandan dengan kopi. Selain itu, kopi Di Antarakata 

Coffeetalk dapat dibuat sesuai dengan tren varian rasa yang sedang 

booming pada saat ini seperti greentea dan caramel. Dengan 

menciptakan faktor baru ini tentu pemilik Antarakata Coffeetalk 

dapat mendapat manfaat apabila varian rasa tersebut dapat 

diciptakan. Manfaat yang didapat selain peningkatan penjualan 

karena adanya varian rasa baru yang enak dan cukup unik yang 

belum pernah ditawarkan oleh kedua pesaingnya. 

 

Berdasarkan hasil uraian analisis kerangka kerja empat langkah yang telah 

di jabarkan, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memindahkan 

atau merangkum hasil uraian tersebut kedalam tabel. Kegunaan membuat 

tabel ini adalah untuk mempermudah pelaku usaha dengan pasti dalam 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang harus di hapuskan, dikurangi, 

ditingkatkan dan diciptakan. 

Berikut adalah tabel rangkuman dari faktor – faktor analisis kerangka kerja 

empat langkah dari Antarakata Coffeetalk : 

Tabel 4.11. Rangkuman Hasil Analisis Kerangka Kerja Empat Langkah 

Hapuskan Tingkatkan 
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Tidak ada faktor yang harus 

dihapuskan. 

1. Meningkatkan pelayanan di Antarakata 

Coffeetalk. 

2. Meningkatkan Promosi Penjualan. 

3. Meningkatkan Fasilitas Pendukung. 

Kurangi Ciptakan 

Tidak ada faktor yang harus 

dikurangi. 

1. Membuat kopi dengan varian rasa terbaru : 

- Ice Coffee Banana 

- Ice Coffee with Coconut Milk 

- Ice Coffee Caramel 

- Ice Coffee Pandan 

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa di dalam kerangka kerja empat 

langkah tersebut tidak terdapat faktor yang harus di hapuskan maupun 

faktor yang harus dikurangi. Sedangkan berdasarkan tabel diatas, dapat 

terlihat bahwa pemilik Antarakata Coffeetalk dapat melakukan upaya dalam 

hal meningkatkan pelayanan, meningkatkan promosi penjualan dan 

meningkatkan fasilitas pendukung untuk keluar dari persaingan samudera 

merah yang sempit. Selain itu pemilik Antarakata Coffeetalk dapat 

menciptakan beberapa varian rasa dalam meningkatkan penjualan sekaligus 

membuat strategi Blue Ocean yaitu dengan menciptakan varian rasa kopi 

pisang (ice coffee banana), kopi kelapa (ice coffee with coconut milk), kopi 

caramel (ice coffee caramel), dan varian rasa kopi pandan (Ice Coffee 

Pandan). 

  


