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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Perusahaan  

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 “origo coffee” merupakan usaha yang bergerak disektor industri 

makanan dan minum yang mengusung tema container coffee shop. 

“origo coffee” pertama kali didirikan pada September 2018 di Ruko 

Taman Niaga City, Kota Semarang. “origo coffee” menjual berbagai 

menu makan dan minuman yang bisa dinikmati dirumah (take away) 

atau dilokasi (on the spot). 

Gambar 4.1 

“origo coffee” 

Sumber: instagram.com/origo.co 

 

Memiliki kapasitas penjualan sebanyak 150 cup (weekdays) dan 

300 cup tiap minggunya (weekends), “origo coffee” dalam 

pengembangannya tidak terlepas dari strategi bisnis dari pemiliki 

usaha yaitu Pak Yaziel. Sebelum mendirikan usaha dengan merek 
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“origo coffee” (gambar 4.1), Pak Yaziel melakukan riset sederhana 

seperti melihat jumlah total populasi penduduk di BSB atau Mijen, 

kepadatan kendaraan yang lalu lalang melewati jalan Semarang - 

Mijen, serta latar belakang status penduduk BSB seperti pekerja atau 

pelajar. Berdasarkan riset sederhana tersebut Pak Yazial membangun 

memulai usaha kedai kopi bermerek “origo coffee” yang menyediakan 

tempat dan fasilitas yang nyaman bagi konsumen yang hobi 

nongkrong hingga larut malam atau hanya sekedar untuk bersosialisasi 

dengan teman dan rekan kerja. Sehingga pengkonsepan dan 

pengembangan “origo coffee” dilakukan dengan tujuan untuk 

menjadikan “origo coffee” sebagai wadah atau fasilitas umum bagi 

masyarakat khususnya para anggota komunitas “origopeople” dalam 

memenuhi kebutuhan kopi harian (daily) di rumah dan di tempat (on 

the spot).  

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan  

Pada umumnya tujuan utama pendirian sebuah perusahaan 

adalah untuk mendapatkan keuntungan, unggul dalam bersaing 

dengan perusahaan sejenis, serta memiliki kerjasama bersinambungan 

dengan stakeholder terkait. Tujuan tersebut dapat tercapai ketika 

perusahaan memiliki struktur organisasi dan penempatan tenaga kerja 

yang baik. Setiap perusahaan memiliki kebutuhan aktivitas bisnis dan 

struktur organisasi yang berbeda-beda, sebab setiap perusahaan 

memiliki budaya dan strategi masing-masing untuk memaksimalkan 
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sumber daya yang ada melalui aktivitas bisnis. Pemanfaatan SDM 

secara maksimal dapat dilihat dari struktur organisasi perusahaan 

dalam membagi tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap posisi 

jabatan secara jelas, sehingga setiap orang yang bekerja di perusahaan 

tersebut bisa bekerja dengan maksimal tanpa terjadi ketimpangan 

(tumpang tindih) pekerjaan.46 

“origo coffee” memiliki bentuk struktur organisasial fungsional 

yang dibentuk berdasarkan pengelompokan jenis pekerjaan yang mirip 

atau berhubungan (gambar 4.1). Gammahendra, Hamid, dan Riza 

menyatakan struktur tersebut itu memiliki beberapa keuntungan, 

seperti biaya yang lebih hemat karena adanya di spesialisasi dalam 

perusahaan (pengeluaran dan pemasukan uang, SDM dan purchase 

barang) serta pengelompokan karyawan berdasarkan kesamaan 

aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan. 47 

 

 

 

 
46 Abisha, Nico. 2015. “Analisa Strategi Bersaing pada Perusahaan Distributor PT. Bagong 
Dirgantara Niaga” Dalam AGORA, Vol. 3. Petra Christian University. Surabaya. Hal 544-553. 
Available at: https://media.neliti.com/media/publications/36326-ID-analisa-strategi-bersaing-
pada-perusahaan-distribusi-pt-bagong-dirgantara-niaga.pdf  

47 Fianda Gammahendra, Hamid Djamur, dan Riza Faisal Muhammad. 2014. “Pengaruh Struktur 
Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi (Studi Pada Persepsi Pegawai Tetap Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia Kediri). Dalam Jurnal Administrasi Bisnis Vol 7. No 2. Fakultas Ilmu Administrasi. 
(Malang: Universitas Brawijaya). Hal 1-10. Available at: 
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/322/513  

https://media.neliti.com/media/publications/36326-ID-analisa-strategi-bersaing-pada-perusahaan-distribusi-pt-bagong-dirgantara-niaga.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/36326-ID-analisa-strategi-bersaing-pada-perusahaan-distribusi-pt-bagong-dirgantara-niaga.pdf
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/322/513
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Akuntan 

 

 

 

Gambar Bagan 4.1 

Struktur Organisasi “origo coffee” 

Sumber: Olahan Pribadi  

 

 

Berdasarkan Gambar 4.1, struktur organisasi “origo coffee” 

dapat dijelaskan dengan labih detail sebagai berikut: 

1. Pemilik origo coffee 

Tugas dan tanggung jawab dari pemilik Origo coffee adalah 

untuk mengawasi, mengatur, menentukan, dan meng-handle setiap 

langkah yang akan diambil kedepannya untuk mempertahankan 

“origo coffee” untuk terus tumbuh dan berkembang. Selain itu, 

pemilik “origo coffee” juga memiliki tugas sebagai admin 

marketing usaha dan merek “origo coffee” melalui media sosial 

seperti Instagram serta mengatur rapat atau koordinasi tim.  

 

Pemilik origo coffee 

(Pak Yaziel) 

Akutansi I 

(Amel) 

Akutansi II 

(Bella) 

Barista Shift  

Pagi 
Barista Shift Siang Barista Shift Malam 
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2. Akuntansi 

Tenaga kerja akuntansi di “origo coffee” terdiri dari dua 

orang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menghitung 

pemasukan serta pengeluaran uang, menghitung dan melakukan 

pembelian kebutuhan persediaan bahan baku, membantu untuk 

mendapatkan supplier, serta membantu mengkordinasi SDM 

(sumber daya manusia). 

3. Barista 

Terdiri dari sembilan karyawan yang memiliki tugas dan 

tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai kebijakan “origo 

coffee”, yaitu untuk melayani semua kebutuhan konsumen. “origo 

coffe” menggunakan sistem rolling setiap satu minggu sekali di 

tiga lokasi, yaitu di Ruko BSB, Danau BSB, dan di depan Hotel 

Pantes Semarang. Sedangkan waktu kerja Barista di Origo coffee 

dibagi menjadi 3 shift (perhari), yaitu pagi, siang, dan malam.  

 

4.2 Paparan Data Hasil Dari Penilitian 

Hasil dari pemaparan data ini diperoleh melalui teknik wawancara 

dengan pemilik “origo coffee” sekaligus ketua komunitas merek 

“origopeople” dan observasi di tempat. Peneliti melakukan wawancara 

secara langsung maupun tidak langsung, wawancara pertama merupakan 

wawancara yang dilakukan secara spontan dan langsung di tempat usaha 

“origo coffee” yang terletak di ruko BSB jalan Semarang-Boja. Wawancara 
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yang pertama ini dilakukan secara mendadak tanpa persiapan instrumen 

yang baik seperti alat perekam dan cacatan tertulis selama ±15 menit yang 

membahas mengenai perusahaan dan sejarah perusahaan (4 juli 2020).  

Wawancara kedua merupakan wawancara tidak langsung yang 

dilakukan melalui media sosial whatsapp dan telepon dengan pemilik “origo 

coffee” secara berkala semenjak 30 September - 14 Oktober 2020. 

Wawancara kedua ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih 

sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu informasi terkait komunitas merek 

“origopeople” seperti sejarah hingga peran komunitas tersebut digunakan 

sebagai media promosi. Narasumber utama penelitian ini adalah pemilik 

“origo coffee” yang juga pencetus komunitas merek “origopeople” yaitu 

Pak Yaziel.  

Pelaksanaan wawancara kedua dilakukan dengan tujuan sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimana komunitas merek digunakan untuk 

promosi. 

2. Untuk mengetahui cara komunitas merek untuk mengembangkan 

kesadaran bersama kepada anggota. 

3. Untuk mengetahui apa kegiatan sosial atau kebiasaan yang ada dalam 

komunitas merek. 

4. Untuk mengetahui bentuk rasa tanggung jawab yang ada dalam 

komunitas merek. 
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Gambar 4.2 

Komunitas merek “origopeople”  

Sumber: Olahan pribadi 

 

Selain wawancara peneliti juga melalukan observasi secara langsung 

terhadap komunitas merek “origopeople” di lokasi “origo coffee” cabang 

BSB Kota Semarang. Observasi dilakukan sebanyak ±4 kali pada waktu 

yang berbeda (tabel 4.1). Observasi ke 2 dan ke 3 terlampau jarak yang 

cukup jauh karena adanya pandemic COVID-19 dan penyesuaian yang 

dilakukan oleh pihak peneliti dan “origo coffee” terhadap normal baru (new 

normal). Selama melakukan observasi di lapangan (gambar 4.2), peneliti 

jarang mendapati anggota komunitas merek “origopeople” yang sedang 

berkumpul ataupun sang pemilik “origo coffee” Mas Yaziel sedang 

berkumpul ditempat. Peneliti hanya dapat menemukan anggota 

“origopeople” yang kebetulan merangkap sebagai barista.  
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Tabel 4.1 

Observasi Penelitian 

Kunjungan Tanggal Waktu 

Ke 1 27 Februari 2020 15.00 WIB 

Ke 2 29 Juni 2020 12.00 WIB 

Ke 3 8 September 2020 17.00 WIB 

Ke 4 31 Oktober 2020 20.00 WIB 

Sumber: Olahan pribadi 

Menurut keterangan yang didapatkan dari barista tersebut, semenjak 

adanya pandemi COVID-19 anggota komunitas merek “origopeople” jarang 

sekali berkumpul secara langsung (secara offline). Komunitas “origopeople” 

terakhir mengadakan kumpul secara tatap muka pada tanggal 21 Oktober 

2020 saat acara live music diadakan. Semenjak saat itu komunitas merek 

“origopeople” tidak pernah mengadakan kumpul secara langsung untuk 

mematuhi kebijakan terkait protokol kesehatan COVID-19. Meskipun para 

anggota komunitas “origopeople” masih aktif melalui media sosial 

whatsapp. Sehingga gerai “origo coffee” masih ramai dikunjungi oleh 

individu atau kelompok kecil setiap harinya.  

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi 

yang telah diperoleh, akan digunakan peneliti untuk diinterpretasikan 

mengetahui peran komunitas merek “origopeople” sebagai instrumen 

komunikasi pemasaran merek “origo coffee”.  
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4.2.1 Komunitas Merek “origopeople” 

Komunitas “origopeople” (Gambar 4.3) merupakan komunitas 

merek dari “origo coffee” yang dibentuk semjak tahun 2018 lalu. 

Pembentukan komunitas merek “origopeople” ini dilatar belakangi 

oleh tingginya tingkat persaingan usaha sejenis “origo coffee” disektor 

makanan dan minuman. Sehingga melalui pembentukan dan 

pemanfaatan komunitas merek, “origo coffee” berusaha untuk 

menarik minat masyarakat (orang tidak dikenal) menjadi konsumen 

loyal “origo coffee” dan anggota komunitas “origopeople”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Komunitas “origopeople” 

Sumber: instagram.com/origo.co 

 

 “Berawal dari value origo adalah people, maka saya dan team 

melakukan pendekatan ke customer. terbentuknya origopeople 

berawal dari kumpulan - kumpulan customer yang origo hubungkan 

satu dengan lain nya, yang menjadikan stranger menjadi teman, 

sahabat, ataupun sebuah komunitas yang saling terhubung.48” 

 
48 Hasil Wawancara dengan Mas Yaziel pada Sabtu 3 Oktober 2020, pukul 02.21. 
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Muniz dan O’guin menyatakan setiap komunitas merek 

memiliki 3 indikator penting yaitu kesadaran bersama, ritual dan 

tradisi, serta rasa tanggung jawab moral. Berikut ciri-ciri komunitas 

“origopeople” berdasarkan 3 indikator tersebut: 

1. Kesadaran Bersama (Consciousness of Kind) 

Consciousness of kind adalah kategori yang membahas terkait 

kesadaran para konsumen konsumen loyal sekali anggota 

komunitas “origopeople”. Secara keseluruhan, Pak Yaziel 

mengganggap semua konsumen “origo coffee” adalah anggota 

“origopeople”. Namun anggota inti komunitas “origopeople lebih 

kepada konsumen loyal yang sering datang dan terbuka untuk 

bersosilisasi dengan konsumen lainnya.49 Sebab konsumen loyal 

inilah yang memberikan dampak positif pengembangan merek 

“origo coffee”.  

“Siapapun yang datang sebagai customer kami sebut origopeople, 

hanya saja komunitas yang intense lebih ke orang-orang yang 

sudah beberapa kali datang dan terbuka untuk berteman dan 

bersosialisasi dengan lainnya50.” 

Sebagian besar dari konsumen “origo coffee” masih tidak 

menyadari bahwa mereka adalah bagian dari komunitas 

“origopeople”. Konsumen “origo coffee” biasanya sadar akan hal 

 
49 Humarah, F. Alia. 2012-2013. “Kepuasan dan Loyalitas Konsumen pada Online Market di 
Indonesia”. Dalam Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa, Vol. 6. Universitas Trisakti. Jakarta 
Barat. Hal 219-259. Available at: 
https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/jasa/article/view/515  
50 Hasil Wawancara dengan Mas Yaziel pada Senin 12 Oktober 2020, pukul 12.04. 

https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/jasa/article/view/515
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tersebut ketika mereka mengetahui / menyadari bahwa terdapat 

anggota masyarakat yang merupakan salah satu konsumen atau 

penikmat fasilitas dan produk “origo coffee”, baik secara langsung 

dan tidak langsung (tanpa adanya tatap muka / tidak saling 

mengenal). Selain itu kesadaran konsumen sebagai anggota 

“origopeople” dapat dipicu melalui kesadaran terhadap status 

hirarki komunitas.  

“Seperti yang udah saya jelaskan diatas, motivasi saya supaya kita 

memiliki hubungan antara saya selaku owner, barista dan anggota/ 

pelanggan.51” 

Secara sederhana hierarki yang terdapat dalam komunitas 

“origopeople” adalah pemiliki, barista, dan konsumen. Dengan 

memicu kesadaran konsumen bahwa mereka adalah bagian dari 

komunitas “origopeople”, pihak “origo coffee” ingin memberikan 

pengalaman positif serta pemahaman penting dari arti merek “origo 

coffee” kepada konsumen. 

2. Rasa Tanggung Jawab Moral (Moral Responsibility) 

Meningkatkan kontribusi anggota kelompok dalam aktivitas 

tertentu akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk 

meningkatkan kekompakan komunitas dan menjaganya tetap eksis. 

Peningkatan rasa tanggung jawab anggota komunitas merek akan 

meningkatkan motivasi mereka untuk memperkenalkan produk 

merek dan mempengaruhi masyarakat agar mau mengkonsumsi 

 
51 Hasil Wawancara dengan Mas Yaziel pada Selasa 13 Oktober 2020, pukul 21.01. 
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produk “origo coffee” secara sukarela.52 Untuk meningkatkan rasa 

tanggung jawab anggota komunitas, berbagai aktivitas dilakukan 

oleh pihak “origo coffee” seperti melakukan ajakan untuk 

berkumpul bersama (nongkrong), atau mengajak konsumen untuk 

melakukan aktivitas sosial seperti CSR.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Nongkrong “origopeople” 

Sumber: instagram.com/origo.co 

 

Penerapan penciptaan rasa tanggung jawab anggota 

“origopeople” berdasarkan misi integrasi dan pertahanan anggota 

yang konsisten dilakukan oleh pihak “origo coffee” adalah aktivitas  

‘nongkrong’. Pihak “origo coffee” sering mengajak anggota 

komunitas “origopeople” untuk berkunjung dan ‘nongkrong’ di 

“origo coffe”. Melalui ‘nongkrong’ anggota “origopeople” bisa 

saling berbagi pengetahuan dan tukar pikiran terkait berbagai tema 

(gambar 4.4). Selain itu ‘nongkrong’ merupaka salah satu bentuk 

 
52 Sulistioaji, Bayu. April 2014. “Pengaruh Komunitas Merek terhadap Loyalitas Konsumen 
Pengguna Honda Tiger di Kebumen”. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Purworejo. Available at: 
http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/segmen/article/view/1904  

http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/segmen/article/view/1904
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pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk “origo coffee”. 

Sebab aktivitas komunikasi yang dilakukan saat nongkrong’ dapat 

memotivasi anggota “origopeople” untuk memesan menu yang bisa 

dibungkus dan dibagikan kepada orang rumah.53 

“Ya tergantung, anak anak pada mau kumpul nggak, biasanya 

diberitahu lewat grup Whatsapp, siapa yang mau nongkrong. Tapi 

ada juga anggota origopeople datang cuma beli kopi lalu dibawa 

pulang.54” 

Aktivitas lain yang tak kalah penting untuk meningkatkan 

rasa tanggung jawab moral anggota “origopeople” aktivitas untuk 

menolong orang yang tidak dikenal melalui konsumsi produk 

“origo coffee” (membantu menggunakan merek). Tim “origo 

coffee” pernah melakukan aktivitas #origodogivefood (gambar 

4.5), yaitu aktivitas berbagi yang melibatkan konsumen untuk 

membeli produk Origo coffee sambil berbagi kepada masyarakat 

yang ditargetkan yaitu driver ojek online. Aktivitas dilakukan tidak 

hanya untuk meningkatkan rasa simpati anggota “origopeople” 

untuk lebih loyal terhadap merek Origo coffee tetapi juga untuk 

memberikan pengalaman positif bagi konsumen dengan membantu 

orang lain.  

 
53 Oeyono, Yanuar T. & Diah Dharmayanti. 2013. “Analisa Pengaruh Experiental Marketing 
Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepuasan Sebagai Intervening Variabel di Tator Café 
Surabaya Town Square” Dalam Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 1. No. 2. Hal 1-9. Petra 
Christian University. Surabaya. Hal 1-9. Available at: 
http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemenpemasaran/article/view/959/859  
54 Hasil Wawancara dengan Mas Yaziel pada Senin 5 Oktober 2020, pukul 21.41. 

http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemenpemasaran/article/view/959/859
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Gambar 4.5 

  Aktivitas CSR #origodogivegood 

 Sumber: instagram.com/origo.co 

 

“Apakah origocoffee atau selaku pemilik usaha pernah mengajak 

anggota komunitas melakukan program kegiatan csr (corporate 

social responsibility)?” 

“Tidak secara langsung CSR, tapi ada program online (gojek, 

grab) beli 1 gratis 1 buat driver gojek dan grab55.” 

 

  

 
55 Hasil Wawancara dengan Mas Yaziel pada Senin 12 Oktober 2020, pukul 18.26. 
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3. Ritual dan tradisi (Rituals and Tradition Public Relation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Perayaan Ulang Tahun “origo coffee” 

    Sumber: instagram.com/origo.co 

 

Ritual dan tradisi dalam komunitas merek memiliki peran 

sebagai instrumen yang menujukkan perkembangan komunitas 

berdasarkan aspirasi / masukan dari anggota tanpa menghilangkan 

jati diri komunitas tersebut. “origo coffee” saat ini hanya memiliki 

1 ritual / tradisi yang mereka rayakan dengan komunitas 

“origopeople” yaitu perayaan ulang tahun “origo coffee” (gambar 

4.6). Konsisten merayakan ulang tahun kegiatan seperti ini akan 

meningkatkan penilaian calon konsumen dan anggota 

“origopeople” untuk mengapresiasi keahlian, status anggota, juga 
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komitmen tim “origo coffee” dan komunitas “origopeople” dalam 

pengukiran sejarah merek.56  

“Ya bisa saja, kami sering sekali berbagi pengalaman bukan 

hanya kopi, tapi semuanya. Seperti bisnis, politik, ekonomi, 

hiburan.”57 

Selain melakukan ritual seperti perayaan ulang tahun 

komunitas “origopeople” juga memiliki tradisi-tradisi khusus 

seperti saling bercerita terkait sejarah atau mitos yang pernah 

terjadi dalam komunitas. Atau menceritakan hal-hal lain seperti 

sektor bisnis, politik, ekonomi, dan hiburan.  Tradisi seperti ini 

akan memicu terciptanya nilai-nilai baik berupa komentar dan 

masukan yang positif didalam komunitas. Dimasa depan cerita 

pengalaman akan menjadi salah satu bagian dari warisan budaya 

yang akan dilestarikan seiring dengan berkembangnya merek Origo 

coffee dalam berbagai situasi, seperti saat COVID-19. 

 

4.3 Komunitas Merek “origopeople” sebagai Instrumen Komunikasi 

Pemasaran Merek “origo coffee”.  

Sciffman dan Kanuk menyatakan bahwa konsumen memiliki peran 

yang penting dalam pengembangan suatu merek perusahaan. Melalui 

komunitas merek, “origo coffee” berusaha untuk memanfaatkan anggota 

komunitas sebagai instrumen komunikasi pemasaran merek “origo coffee”. 

 
56 Kusuma, Fajar Martha. 2010. “Analisis Pengaruh Brand Community Terhadap Loyalitas Merek 
pada Pengguna Honda Megapro di Surakarta”. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas 
Diponegoro. Semarang. Available at: http://eprints.undip.ac.id/23144/1/Skripsi.pdf  
57 Hasil Wawancara dengan Mas Yaziel pada Senin 12 Oktober 2020, pukul 22.43. 
 

http://eprints.undip.ac.id/23144/1/Skripsi.pdf
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“origo coffee” ingin mempromosikan merek perusahaan mereka dalam 

konten yang positif dengan bantuan anggota “origopeople” kepada 

masyarakat luas. Sehingga masyarakat yang awalnya tidak mengetahui 

“origo coffee” akan menjadi tertarik dan mencoba untuk membeli produk 

dari “origo coffee” dan bergabung menjadi anggota komunitas merek 

“origopeople”.   

Sekilas aktivitas tersebut terlihat hanya menguntung pihak “origo 

coffee” saja, karena pihak perusahaan mendapatkan promosi gratis, namun 

sebetulnya anggota “origopeople” juga mendapatkan keuntungan intrinsik 

seperti adanya perlakukan khusus dari owner dan tim organisasi “origo 

coffee”.58 Melalui pendekatan ini, “origo coffee” ingin menjadikan 

“origopeople” sebagai komunitas merek yang bisa memberikan manfaat dua 

arah baik kepada konsumen maupun kepada perusahaan.  

“Ada high advantages tapi bukan harga, hanya perlakuan spesial treatment 

lebih59.” 

  

 
58 Trisnanto, Adhy. Op.Cit. Hal. 110. 
59 Hasil Wawancara dengan Mas Yaziel pada Senin 5 Oktober 2020, pukul 22.50. 
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Gambar 4.7 

Live Music “origo coffee” 

Sumber: instagram.com/origo.co 

 

Pihak perusahaan ingin masyarakat mengenal “origo coffee” sebagai 

tempat minum kopi, nongkrong, dan berkumpul yang nyaman bagi semua 

orang khususnya bagi anggota komunitas “origopeople”. Untuk 

memaksimalkan impresi tersebut, “origo coffee” berusaha untuk melakukan 

berbagai aktivitas dan tradisi yang mendukung yang mendukung seperti 

pengadaan event live music (gambar 4.7), nongkrong atau program CSR 

melalui promo produk tertentu. Aktivitas pendukung seperti ini tidak 

dilakukan secara berkala dan terus menerus oleh “origo coffee”, melainkan 

hanya pada waktu tertentu saja. Tetapi, jika anggota komunitas merek 

secara sukarela berusaha kooperatif untuk memaksimalkan kegiatan 

tersebut, segala aktivitas pendukung yang dilakukan oleh “origo coffee” 

akan memberikan dampak positif terhadap penjualan produk dan 

pengembangan merek “origo coffee”. Insiatif dan rasa tanggung jawab 

seperti inilah yang diharapkan oleh pihak “origo coffee” saat membentuk 

komunitas merek “origopeople”. Dalam jangka panjang insiatif dan rasa 
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tanggung jawab tersebut akan memberikan dampak positif terhadap “origo 

coffee” seperti peningkatan penjualan dan konsumen loyal “origo coffee”.60  

“Ya sangat membantu, terencana sepenuhnya tidak, lebih spontan dan lebih 

memaksimalkan saja61.” 

“Iya tapi bersifat tidak memaksa, biasanya anggota origopeople ini sering 

datang sama temen atau pacar. Bahkan ada yang bawa saudara. Secara 

tidak langsung mereka merekomendasikan tempat ini (origo coffee) buat 

nongkrong62.” 

Komunikasi pemasaran yang paling menonjol dilakukan oleh anggota 

“origopeople” adalah promosi tidak langsung dengan memanfaatkan media 

sosial khususnya instragram dan whatsapp. Sebagian besar anggota 

komunitas merek “origopeople” sering melakukan promosi “origo coffee” 

melalui posting di Instagram berupa foto atau video terkait “origo coffee” 

dengan menggunakan hastag khusus yaitu #origocoffee, #origoori, 

#gamaadaorigo, #danauadaorigo, dan #pantesadaorigo. Melalui aktivitas 

tersebut, anggota “origopeople” secara tidak sadar membantu “origo coffee” 

dalam mengembangkan usaha mereka untuk dapat bertahan dalam 

pesaingan bisnis industri makananan dan minuman yang kompetitif.  

Dampak positif yang diberikan oleh “origopeople” untuk 

mengembangkan merek “origo coffee” melalui berbagai bentuk promosi 

(offline dan online) akan di jelaskan lebih detail berdasarkan 3 (tiga) 

kategori utama sebagai berikut:  

 
60 Basalamah, Fauzan. 2010. “Pengaruh Komunitas Merek Terhadap Word of Mouth.” Dalam 
Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 17. No 1. Universitas Indonesia. Jakarta. Hal 79. 
Available at: http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/629/614  
61 Hasil Wawancara dengan Mas Yaziel pada Senin 5 Oktober 2020, pukul 20.45. 
62 Hasil Wawancara dengan Mas Yaziel pada Senin 5 Oktober 2020, pukul 22.27. 

http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/629/614
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4.3.1 Customer Value 

Customer Value merupakan nilai evaluasi yang diberikan oleh 

konsumen khususnya terhadap keuntungan yang mereka dapatkan saat 

melakukan konsumunsi produk merek terentu dibandingkan dengan 

biaya yang dibayarkan serta biaya yang ditawarkan pesaing. Penilaian 

konsumen terhadap produk dan fasilitas “origo coffee” sangat 

dibutuhkan untuk mempermudah merek melakukan transformasi 

sesuai dengan kebutuhan konsumen tanpa meninggalkan jati diri atau 

keunikan yang dimiliki.  

“origo coffee” adalah merek yang patut diberikan apresiasi 

karena memiliki anggota komunitas merek “origopeople” yang sadar 

dan secara sukarela terbuka untuk mengkomunikasikan pengalaman, 

kritik, dan saran mereka kepada “origo coffee”. Hal tersebut 

membuktikan bahwa “origo coffee” memiliki konsumen loyal yang 

rela berkontribusi untuk mengembangkan “origo coffee”. Komunitas 

“origopeople” merupakan salah satu bentuk pencapaian “origo coffee” 

yang membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat di Kota 

Semarang khususnya di daerah BSB akan mengesampingkan pesaing 

yang lain dan memilih produk dan fasilitas yang diberikan oleh “origo 

coffee” untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti konsumsi kopi 

harian dan ‘nongkrong’. 
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4.3.2 Customer Satisfaction 

Identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen adalah kunci 

utama penerapan strategi pemasaran saat mengembangkan bisnis. 

Melalui nongkrong dan berbagai aktivitas lain seperti live music, 

promosi, dan CSR tim “origo coffee” mampu untuk memberikan 

kepuasan maksimal kepada anggota komunitas “origopeople”. 

Kepuasan emosional yang dimaksud adalah tempat makan yang 

instagramable dan memiliki fasilitas lengkap, serta rasa makanan dan 

minuman yang enak sehingga konsumen termotivasi untuk tetap 

mengunjungi “origo coffee” di masa COVID-19 atau melakukan 

pembelian take away.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Suasana “origo coffee” saat new normal 

Sumber: Olahan pribadi  
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4.3.3 Interaksi 

Interaksi di “origo coffee” terlihat dari kebiasaan anggota 

‘nongkrong’ anggota “origopeople” yang memicu terjadinya 

komunikasi dua arah antara anggota “origopeople” dengan tim “origo 

coffee” dengan tujuan untuk tukar informasi dan transfer ilmu. 

Melalui interaksi tersebut, tim “origo coffee” berusaha untuk 

meninggalkan kesan positif terhadap anggota “origopeople” sekaligus 

berusaha untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam 

mengembangkan merek. Sebaliknya melalui interaksi ini anggota 

“origopeople” tidak hanya mendapatkan ilmu baru, tetapi juga merasa 

nyaman sehingga akan berusaha untuk mempromosikan “origo coffe” 

kepada orang lain secara langsung atau tidak langsung tanpa sadar. 

Seperti dengan membuat konten positif tentang “origo coffee” di 

Instagram. 

“Mempromosikan hanya ketika ada promo atau event saja, lebih 

promosi secara tidak langsung, invite buat meetup ketemu, ngobrol 

saja. 63” 

“Ya biasanya anggota origopeople ini melakukan promosi event 

origocoffee melalui instastory maupun di story whatsapp saja.” 64 

 

 

 

 
63 Hasil Wawancara dengan MasYaziel pada Senin 5 Oktober 2020, pukul 21.41. 
64 Hasil Wawancara dengan Mas Yaziel pada Senin 5 Oktober 2020, pukul 21.41. 
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Gambar 4.9 Konten positif terkait “origo coffee” 

Sumber: instagram.com/origo.co 

 

 

  


