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ABSTRAK 

Nama  : Alya Alifachda Lasasi 

NIM   : 16.4.1.048 

Fakultas   : Ekonomi dan Bisnis Islam 

Pogram Studi  : Ekonomi Syariah  

Judul   :Analisis Persaingan Usaha Antara Warung Kopi Tradisional   

Dengan Warung Kopi Modern Di Kecamatan Wenang Kota 

Manado 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan usaha, khususnya di 

Kecamatan Wenang Kota Manado yang merupakan salah satu bisnis yang sedang 

berkembang adalah bisnis kedai kopi/warung kopi. Perkembangan bisnis kedai 

kopi di manado yang semakin hari semakin ramai. Sekarang ini, mengkonsumsi 

kopi telah menjadi salah satu kebutuhan dan gaya hidup masyarakat Kota 

Manado. Seiring berkembangnya tempat-tempat warung kopi yang masih 

Tradisional maupun Modern dapat ditemukan di berbagai sudut Kota Manado 

bahkan disetiap Kecamatan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

para pengusaha warung kopi dalam mengahadapi persaingan usaha dalam menarik 

konsumen agar dapat mempertahankan usahanya. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui terkait model persaingan usaha antara warung kopi 

tradisional dengan warung kopi modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif jenis deskriptif. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data 

sekunder. Dimana teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, 

wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis, meliputi pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 

adalah persaingan usaha antara warung kopi tradisional dengan warung kopi 

modern yakni pada aspek persaingan usaha meliputi, Product (produk), Place 

(tempat), Price (harga), Promotion (promosi), People (orang), Process (proses), 

Physical Evidence (bukti fisik). Bahwasannya dari analisis persaingan usaha yang 

telah di rumuskan dengan 7P tersebut, rata-rata dari pemilik usaha warung kopi 

tradisional hanya menjalankan 3 aspek saja. Beda halnya dengan pemilik usaha 

warung kopi modern dari 7 ruang lingkup persaingan usaha atau aspek tersebut 

semuanya digunakan dan dijalankan. Meskipun antara warung kopi tradisional 

dan warung kopi modern itu persaingannya sangat lemah karena mereka punya 

pangsa pasar tersendiri. 

 

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Warung Kopi Tradisional & Modern, 

Manado. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Saat ini perkembangan kopi di Indonesia terus mengalami kemajuan yang 

cukup signifikan. Beberapa daerah di Indonesia dikenal sebagai penghasil kopi 

terbaik di dunia. Tanaman kopi merupakan komoditas ekspor unggulan yang 

dikembangkan di Indonesia karena mempunyai nilai ekonomis yang relatif  tinggi 

di pasaran dunia.1 

Menurut data dari Worldbank yang dikutip oleh Afriliana pada periode 

2005-2008, Indonesia merupakan eksportir kopi ke-4 di dunia, dengan kontribusi 

rata-rata sebesar 4,76 persen. Negara tujuan ekspor kopi Indonesia yang utama 

adalah Amerika Serikat dengan kontribusi rata-rata sebesar 19,35 persen dari total 

ekspor kopi Indonesia, serta ke Jepang, Jerman dan Italia, masing-masing dengan 

kontribusi rata-rata sebesar 14,96 persen, 15,88 persen, dan 6,71 persen.2 

Berdasarkan hal tersebut dengan terjadinya trend perubahan budaya dalam 

pola minum kopi memunculkan peluang-peluang usaha bagi para pebisnis di 

Indonesia, sehingga saat ini marak membuka usaha warung kopi atau yang biasa 

disebut kedai kopi. Budaya minum kopi akhir-akhir ini semakin masif, ditandai 

dengan bermunculannya warung-warung kopi, atau cafe. Budaya Minum Kopi 

erat kaitannya dengan budaya kita dalam berkomunikasi, karena pada saat kita 

menikmati kopi proses komunikasi akan lebih cair, dan tidak hanya 

berkomunikasi disini para pengunjung tidak lagi hanya minum kopi, tapi juga 

melakukan aktivitas lain seperti merokok, bernegosiasi barang/jasa dan lain-lain. 3 

Oleh karena itu meningkatnya konsumsi kopi yang ada pada masyarakat 

tidak heran jika kemudian memunculkan peluang bisnis untuk mendapatkan 

 
1 Sri Tjodro Winarnom dan Darsono, Ekonomi Kopi Rakyat Robusta Di Jawa Timur (Sidoarjo: 

Uwais Inspirasi Indonesia, 2019). 
2 Afriliana, Teknologi Pengelolaan Kopi Terkini (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 
3 Agus Rusmana Ute Lies, Rully Khairul, Komunikasi Budaya Dan Dokumentasi Kontemporer 

(Bndung: Unpad Press, 2019). 



2 

 

 

keuntungan dari bisnis warung kopi/kedai kopi. Keuntungan tersebut tentunya 

diimbangi dengan penataan ruangan yang nyaman dan segi konsep yang menarik, 

sajian minuman dan makanan yang mendukung serta pengelolaan atau 

manajemen yang baik.4 

Di Kota Manado, bisnis yang sedang berkembang adalah bisnis kedai 

kopi/warung kopi. Perkembangan bisnis kedai kopi di Manado yang semakin 

ramai. Sekarang ini, mengkonsumsi kopi telah menjadi salah satu kebutuhan dan 

gaya hidup masyarakat Kota Manado saat ini. Seiring berkembangnya tempat-

tempat minum kopi baik warung kopi yang masih Tradisional maupun Modern 

dapat ditemukan di berbagai sudut Kota Manado bahkan di setiap Kelurahan.5 

Kota Manado terdiri dari 9 Kecamatan dan di berbagai kecamatan di kota 

manado banyak bermunculan warung kopi yang membuat persaingan semakin 

ketat. Keberadaan tempat minum kopi di berbagai sudut semakin marak, termasuk 

di area kecamatan Wenang mulai dari pusat kota terdapat puluhan warung kopi 

tradisional maupun modern. 

Salah satunya di area kecamatan Wenang mulai dari pusat kota terdapat 

kurang lebih puluhan warung kopi tradisional dan berada dalam satu lokasi yang 

dikenal dengan nama jalan roda atau lebih dikenal dengan “Jarod”. Pemerintah 

Kota telah menjadikan kawasan Jarod tersebut sebagai salah satu destinasi 

pariwisata kuliner di kota Manado. Tidak jauh dari kawasan Jarod yang terletak 

berada di jalan Walanda Maramis, ke arah timur dan terhubung dengan jalan 

Sudirman terdapat kurang lebih tujuh rumah kopi mulai dari rumah kopi 

tradisional dan juga rumah kopi modern yang berdekatan yaitu Rumah Kopi: 

Lominoss Coffe, Kopi House Vietnam Style, Rumah Kopi Tikala, Kedai 

Harmoni,  Klabat Straat, Hok Lae dan Old Cafe House. Rumah-rumah Kopi 

tersebut di kawasan ini jarang sepi pengunjung. Para penikmat kopi atau teh 

menjadikan rumah kopi sebagai tempat bersantai. Mereka berasal dari berbagai 

 
4 Damaya Ardian, Kafepedia (Yogyakarta: Laksana, 2019). 
5 Tommy F. Lolowang Jimmy Rezky Torey, Oktavianus Porajouw, ‘Analisis Tingkat Kepuasan 

Konsumen TerhadapProduk Kopi Dan Pelayanan Di Rumah Kopi Billy Cabang Megamas 

Manado’, Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, 12 (2016), 13 

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/14233/13808>. 
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latar belakang suku, agama, ras, dan kelas sosial, pelajar/mahasiswa, dan berbagai 

lainnya. Mereka telah menjadi pelanggan setia di rumah-rumah kopi di kawasan 

tersebut. Di kawasan tersebut baik rumah kopi modern maupun tradisional tidak 

pernah sepi pengunjung. 

Semakin banyaknya warung kopi yang berdiri di area ini maka akan 

semakin terlihat adanya persaingan usaha warung kopi yang semakin ketat. Yang 

akan menyebabkan banyak warung kopi yang menawarkan promo atau lain 

sebagainya agar supaya menarik pelanggan/konsumen. Selain itu bagaimana 

cerdasnya para pemilik warung kopi tradisional maupun pemilik warung kopi 

modern untuk bergerak cepat dalam hal menarik pelanggan/konsumen dan juga  

menyusun strategi kebertahanan usaha mereka, sehingga perlu mencermati 

perilaku konsumen dan pelaku bisnis harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan 

dan keinginan konsumen.6 

Jika ditinjau dari perspektif Islam melarang persaingan bebas yang 

menghalalkan segala cara karena bertentang dengan prinsip-prinsip muamalah 

Islam, yang berarti bahwa persaingan tidak berarti sebagai usaha mematikan 

pesaing yang lainnya. Dalam hal persaingan dibatasi oleh kaidah kaidah Islam dan 

akhlaq, atau dengan kata lain masih dikendalikan oleh aqidah, karena dengan 

aqidahlah seseorang bisa merefleksikan persaingan yang sesuai dengan ajaran 

Islam.  

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al- Mulk 15: 

◆❑➔    ➔  ⬧  

◆  ❑⬧  ❑→⬧   

◆⧫  ❑➔◆    

    ⬧◆ 

❑→           

   

 
6 Mahyudin Damis, ‘Strategi Kebertahanaan Usaha Warung Kopi Tikala Manado Suatu Tinjuan 

Antropologi’, Jurnal Holistik, 21A (2018), 2 

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/20563/20173>. 



4 

 

 

Terjemahan : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan 

hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.7 

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa ketika terpuruk dalam bersaing, 

seseorang hendaknya bersabar. Intinya, segala keadaan harus di hadapi dengan 

sikap positif tanpa meninggalkan hal-hal prinsip yang telah Allah perintahkan 

kepadanya. InsyaAllah perasaan stress atau tertekan semestinya tidak menimpa 

pebisnis Muslim. Dalam hal kerja, Islam memerintahkan setiap Muslim untuk 

memiliki etos kerja yang tinggi, sebagaimana telah memerintahkan umatnya untuk 

berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan landasan ini, persaingan tidak lagi 

diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk 

memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha bisnisnya. 

Keberadaan warung kopi modern dengan warung kopi tradisional tentu 

tidak terlepas dari adanya persaingan usaha, sedangkan persaingan usaha dapat 

dilihat dari dua indikator yakni warung kopi tradisional dengan warung kopi 

modern, dan persaingan tersebut dapat dilihat dari 7 aspek atau 7P yakni: Product 

(produk), Place (tempat), Price (harga), Promotion (promosi), People (orang), 

Process (proses), Physical Evidence (bukti fisik).  

Dalam penelitian terdahulu yang ditulis oleh  Fefi Diniyati Sholihah yang 

berjudul Analisis Persaingan Usaha antara Warung Kopi Modern vs Warung Kopi 

Tradisional di Kabupaten Tulungagung dalam penelitiannya tersebut 

menyebutkan bahwa persaingan antara warung kopi modern dengan warung kopi 

tradisional yakni pada aspek persaingan usaha meliputi produksi, promosi, tempat, 

dan harga.8 Artinya aspek tersebut bisa dijadikan alat analisis untuk melihat sisi 

perbandingan antara warung kopi tradisional dengan warung kopi modern. Oleh 

karena itu berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis 

tertarik untuk mengetahui lebih rinci model persaingan antara warung kopi 

Tradisional dengan warung kopi modern. Maka penulis memberi judul penelitian 

 
7 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahan Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul 

Dan Hadist Sahih. 
8 Fefi Diniyati Sholihah, ‘Analisis Persaingan Usaha Warung Kopi Antara Warung Kopi Modern 

Vs Warung Kopi Tradisional Di Kabupaten Tulungagung’, Jurnal Ekonomi, 2019, 5. 
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ini “Analisis Persaingan Antara Warung Kopi Modern dengan Warung Kopi 

Tradisional di Kecamatan Wenang Kota Manado” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Bersumber pada latar belakang diatas sehingga identifikasi masalahnya 

ialah semakin banyak berkembangnya usaha warung kopi modern maupun 

warung kopi tradisional maka akan menyebabkan persaingan dalam hal menarik 

konsumen/pelanggan. 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat berfokus, sempurna dan mendalam hingga 

penulis memandang penelitian ini perlu dibatasi, oleh karena itu penelitian ini 

hanya berkaitan dengan penulis melihat persaingan warung kopi tradisional dan 

warung kopi modern dengan memakai aspek 7P yaitu: (produk), Price (harga), 

Place (tempat), Promotion (promosi)9, People (orang), Process (proses), Physical 

Evidence (bukti fisik). 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan di 

teliti dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana bentuk persaingan usaha antara 

warung kopi tradisional dengan warung kopi modern di Kecamatan Wenang Kota 

Manado? 

 

E. Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model persaingan usaha 

kopi antara warung kopi tradisional dengan warung kopi modern di Kecamatan 

Wenang Kota Manado. 

 

F. Kegunaan Penelitian  

 Penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:  

 
9 Fadhila Rahmawati Toisuta, ‘Strategi Promosi Kedai Kopi Espresso Bar (Keiko) Melalui Media 

Sosial’, Jurnal Vateran, 2014, 4 <http://eprints.upnjatim.ac.id/5634/1/file1.pdf>. 



6 

 

 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan teori. Bagi perguruan 

tinggi hasil penelitian ini dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna 

untuk dijadikan acuan civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Manado. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan serta 

referensi bagi pengelola usaha di Kecamatan Wenang Kota Manado 

untuk menyusun ulang strategi bersaing sehingga nantinya usaha yang 

mereka jalankan bisa eksis meskipun banyak bermunculan bisnis yang 

serupa. 

b. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan 

dan mengembangkan tentang teori persaingan usaha. 

 

G. Definisi Operasional 

 Sebelum penulis membahas lebih lanjut ada sebaiknya jika penulis 

memaparkan definisi operasional dalam rangka menghindari kesalah pahaman 

atau interprestasi yang meluas terhadap judul skripsi ini. Sesuai dengan judul 

skripsi penulis yakni: analisis  persaingan usaha antara warung kopi modern 

dengan warung kopi tradisional di Kecamatan Wenang Kota Manado. Maka 

terlebih dahulu penulis akan mengemukakan definisi operasional sebagai berikut: 

 

1. Persaingan Usaha 

Persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. 

Persaingan adalah usaha-usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-

masing bergiat memperoleh pelanggan dengan menawarkan promosi yang 

menguntungkan. Persaingan ini dapat terdiri dari 7 aspek atau 7P yaitu: Product 
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(produk), Price (harga)10, Place (tempat)11, Promotion (promosi)12, People 

(orang), Process (proses), Physical Evidence (bukti fisik).13 

 

2. Warung Kopi 

Warung merupakan salah satu usaha mikro milik keluarga yang bias 

dikatakan sebagai perusahaan kecil atau perorangan yang berbentuk kedai, kios, 

toko kecil yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari seperti 

menjual makanan yang pada umumnya menjual makanan sederhana seperti pisang 

goreng, kopi dan lain sebagainya. Istilah warung juga merujuk pada toko atau 

kedai dan menjadi dasar istilah lain. Termasuk dengan warung kopi yang diadopsi 

dari kata warung yang ditambahi dengan kata kopi.14 

Warung kopi adalah merujuk kepada sebuah organisasi yang secara 

esensial menyediakan kopi atau minuman panas lainnya. warung-warung kopi 

banyak memberikan layanan sebagai pusat interaksi sosial: warung kopi dilihat 

memberi kesempatan kepada anggota-anggota sosial untuk berkumpul, berbicara, 

menulis, membaca, atau bersantai, baik secara individu atau dalam kelompok 

kecil.15 

 

3. Warung kopi tradisional  

Warung kopi tradisional ialah warung kopi yang masih utuh berjalan dari 

tahun 90-an hingga sekarang, dekorasi tempatnya masih seperti biasa bahkan 

tidak mewah sama sekali. Untuk fasilitas warung kopi tradisional sangat 

sederhana, hanya terdiri dari bangku dan meja biasa, untuk menu warung kopi 

tradisional tidak banyak macam pilihan hanya kopi hitam yang diseduh dengan air 

 
10 Riyono, ‘Pengaruh KualitasProduk, Harga, Promosi Dan Brand Image TerhadapKeputusan 

Pembeli Produk Aqua’, Jurnal Stie Semarang, 8 (2016), 98 

<https://www.academia.edu/download/56557666/133954-ID-pengaruh-kualitas-produk-harga-

promosi-d.pdf>. 
11 Bambang Hermanto, ‘Pengaruh Lokasi Usaha, Karakteristik Bisnis Terhadap Strategi Bisnis 

Dan Kinerja Usaha Industri Kecil Di Sulawesi Utara’, JurnalAplikasiManajemen, 9 (2011), 98–

100 <https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/388/424>. 
12 Fadhila Rahmawati Toisuta. 
13 Didin Fatihudin dan Anang Firmansyah, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019). 
14 Asri Amalia, ‘Analisis Persaingan Usaha Warung Kopi Di Kecamatan Prambon Kabupaten 

Sidoarjo Dalam Perspektif Pasar Monopolistik’, 2020. 
15 Fefi Diniyati Sholihah. 
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panas dan dicampur dengan gula dan susu, dalam penyajian kopinya, biasanya 

hanya menggunakan gelas kecil dan piring kecil untuk alasnya.  

 

4. Warung kopi modern 

Warung kopi modern kebanyakan berjalan baru dari tahun 2016 dari segi 

ruangan warung kopi modern terkesan mewah dan tertata rapih dan juga warung 

kopi modern lebih menonjolkan kopi dengan inovasi yang baru, lalu secara 

fasilitas warung kopi modern dilengkapi dengan layanan internet gratis digunakan 

konsumen selama berada di warung kopi tersebut. 

 

5. Kecamatan Wenang  

Kecamatan Wenang adalah sebuah kecamatan di kota Manado, Sulawesi 

Utara, Indonesia. Kecamatan ini merupakan salah satu daerah pusat kota dan 

sekaligus pusat perdagangan dengan kompleks pertokoan di antaranya: Kawasan 

Shopping Center Calaca, Kawasan Pelabuhan Manado, dan Pertokoaan 45. 

Kecamatan Wenang terdiridari 12 kelurahan yakni: Bumi beringin, Calaca,  

Istiqlal, Komo Luar, Lawangirung, Mahakeret Barat, Mahakeret Timur, Pinesaan, 

Teling Bawah, Tikala Kumaraka, Wenang Selatan, Wenang Utara.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Wagino bot, ‘Wenang, Manado’, Website Resmi Kota Manado, 2018 

<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wenang,_Manado&stableid=16643094>. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Persaingan Usaha 

 

1. Pengertian Persaingan Usaha 

Persaingan berasal dari bahasa inggris yaitu (competition) yang artinya 

persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Sedangkan 

dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih 

perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan 

menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan.17 

Definisi tentang persaingan usaha dalam kamus hukum ekonomi diartikan 

bahwa persaingan antar pelaku usaha untuk mempengaruhi pembeli atau 

konsumen untuk produk tertentu. Persaingan dalam usaha merupakan suatu 

kegiatan yang lumrah dilakukan para pelaku usaha dalam menjalankan 

produksi/pemasaran usahanya baik pada kegiatan usaha yang sama maupun 

kegiatan usaha yang berbeda, namun dalam kegiatan persaingan usaha harus 

dilakukan secara baik agar tidak ada yang dirugikan.18 

Dalam persaingan usaha terdapat seperangkat sistem hukum bersifat 

memaksa yang mengatur persaingan antar para pelaku usaha, yang dikenal dengan 

hukum persaingan usaha. Definisi hukum persaingan usaha adalah seperangkat 

aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan 

persaingan usaha, yang mencangkup hal–hal yang boleh dilakukan dan hal–hal 

yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.19 

Kemudian kata usaha dalam kamus manajemen yaitu kegiatan yang 

dilakukan secara terorganisasi dan terarah untuk mencapai sasaran yang sudah 

ditentukan secara tetap, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok.20 

 
17 B.N. Marbun, Kamus Manajemen (jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003). 
18 Sri Rejeki Hatono dkk, Kamus Hukum Ekonomi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). 
19 Hermansyah, Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (jakarta: kencana, 2009). 
20 B.N. Marbun. 
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Persaingan usaha ini dapat dilihat dari 7 aspek atau 7P yakni: Product (produk), 

Place (tempat), Price (harga), Promotion (promosi), People (orang), Process 

(proses), Physical Evidence (bukti fisik). 

Beberapa keunggulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya 

saing adalah: 

a. Product (Produk) 

Menurut Mc Charty dan Perreault yang dikutip oleh Riyono 

mengemukakan bahwa produk merupakan hasil dari produksi yang akan dilempar 

kepada konsumen untuk didistribusikan dan dimanfaatkan konsumen untuk 

memenuhi kebutuhannya. Definisi Produk menurut William J. Stanton yang 

dikutip oleh Riyono Produk adalah sekumpulan atribut yang nyata, didalamnya 

sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestise pabrik, prestise pengeceran dan 

pelayanan dari pabrik serta pengeceran mungkin diterima oleh pembeli sebagai 

sesuatu yang mungkin bisa memuaskan keinginan.21 

Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong yang dikutip oleh Riyono 

produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawar ke pasar untuk mendapat 

perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan. Berdasarkan definisi di atas  mengenai produk maka 

dapat disimpulkan bahwa produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan 

produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mampu 

memberikan kepuasan bagi pelanggan.22 

 

b. Price (Harga) 

Penerapan harga bertujuan untuk mencapai memperoleh keuntungan, 

penetapan harga sanga tberpengaruh pada penetapan posisi produknya yang 

berdasarkan kualitas. Menurut Basu Swastha yang dikutip oleh Riyono harga 

merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen atau pembeli untuk 

mendapatkan produk yang ditawarkan oleh penjual, penempatan harga jual harus 

 
21 Riyono. 
22 Riyono. 
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disesuaikan dengan daya beli konsumen yang dituju dan dengan 

mempertimbangkan faktor biaya, laba, pesaing, dan perubahan keinginan pasar. 

Menurut Fandy Tjiptono yang dikutip oleh Riyono menyebutkan bahwa harga 

merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan 

atau pendapatan bagi perusahaan.23 

 Sedangkan menurut Arief yang dikutip oleh Nuruddin Firdaus harga dapat 

diartikan sebagai ekspresi dari sebuah nilai, di mana nilai tersebut menyangkut 

kegunaan kualitas produk, citra yang terbentuk melalui iklan dan promosi, 

ketersediaan produk melalui jaringan distribusi dan layanan yang menyertainya. 

Penetapan harga yang terlalu murah dan jauh dibawah harga pesaing akan 

mengesankan jasa tersebut berkualitas rendah, sebaliknya penetapan harga yang 

terlalu tinggi akan menciptakan kesan jasa tersebut sangat mahal yang merugikan 

perusahaa. Untuk itu harga harus benar-benar melalui proses pertimbangan yang 

matang dan rasional serta diikuti dengan komunikasi yang cukup. 24 

Dari definisi di atas tersebut menjelaskan bahwa harga adalah unsur 

penting dalam sebuah perusahaan dimana adanya harga maka perusahaan akan 

mendapatkan income bagi keberlangsungan perusahaan dan juga apabila harga 

mahal maka kualitas produk atau jasa tersebut juga akan semakin bagus, namun 

apabila harga tersebut rendah, maka kualitas produk atau jasa akan disesuaikan 

dengan harga tersebut. 

 

c. Place (Tempat/Lokasi) 

Menurut Irianto yang dikutip Bambang Hermanto bahwa lokasi yang tidak 

strategis merupakan salah satu penyebab rendahnya daya jual industri kecil. lebih 

lanjut dijelaskan bahwa biasanya lokasi-lokasi usaha yang strategis sudah lebih 

dahulu dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar,disamping itu pengusaha kecil 

sering berpikir rasional dan sama sekali tidak mempertimbangkan keuntungan-

keuntungan ekonomi bagi pemilihan lokasi. Dari definisi di atas dapat 

 
23 Riyono. 
24 Nuruddin Firdaus, Penerapan Strategi Bauran Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan 

Keunggulan Bersaing Di Warung Kopi Bosque Kota Malang, 2018, 26–27. 
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disimpulkan bahwa pemilihan lokasi yang tepat bagi pengusaha akan semakin 

meningkatkan keberhasilan strategi bisnisnya.25 

Lokasi menurut Lupiyoadi yang dikutip oleh Tenesia Putri Cendani Lokasi 

berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkas dan melakukan 

kegiatan operasionalnya. Tempat memiliki peranan yang sangat penting bagi 

perusahaan untuk memastikan keberadaan produknya, tujuan dari saluran 

distribusi adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan 

oleh konsumen pada waktu dan tempat yang tepat.26 

 

d. Promotion (Promosi) 

Menurut Nitisemito yang dikutip oleh Fadhila Rahmawati Toisuta promosi   

adalah salah satu kegiatan di bidang marketing yang bertujuan untuk 

meningkatkan omzet penjualan, dengan jalan mempengaruhi konsumen baik 

langsung maupun tidak langsung. Menurut Kotler dan Amstrong yang dikutip 

Fadhila Rahmawati Toisuta Kegiatan promosi merupakan salah satu kegiatan 

yang merupakan bagian dari bauran komunikasi pemasaran perusahaan. Promosi 

merupakan pemberian informasi kepada masyarakat atau konsumen tentang 

produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Tidak hanya itu, kegiatan promosi 

merupakan kegiatan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan atau 

konsumen. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya promosi 

ditujukan untuk memperkenalkan produk baru, juga untuk mempertahankan suatu 

produk yang sedang dipasarkan yang pada akhirnya sasaran promosi itu untuk 

memperbesar jualan, Jadi promosi berarti mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan.27 

Menurut Hurryati yang dikutip oleh Firdayanti Abbas Promosi merupakan 

salah satu variabel marketing mix yang sangat penting yang dilakukan untuk 

membuka pangsa pasar yang baru atau memperluas jaringan pemasaran. Promosi 

merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

 
25 Bambang Hermanto. 
26 Tenesia Putri Cendani, ‘Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Pembelian Layanan Jasa 

Laundry Sepatu’, Jurnal Manajemen, 2016, 4 <http://eprints.dinus.ac.id/22709/>. 
27 Fadhila Rahmawati Toisuta. 
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mempengaruhi/membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang 

ditawrkan perusahaan yang bersangkutan.28 

 

e. People (Orang/PelakuJasa) 

Orang/Pelaku Jasa (People) Perusahaan yang menyediakan jasa 

keberhasilannya dalam menggait konsumen ditentukan dari kepiawaian petugas 

dalam melayani konsumen yang hendak menikmati jasa yang ditawarkan, oleh 

karena jasa memiliki salah satu sifat tidak berwujud maka sebuah kewajiban bagi 

petugas untuk meyakinkan para konsumennya. Menurut Hurriyati people 

(Orang/pelaku) yang dikutip oleh Didin Fatihudin dan Anang Firmansyah ialah 

orang yang terlibat langsung dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan, dan 

merupakan faktor yang memegang peranan penting bagi semua organisasi. Jika 

melihat dari pengertian diatas banyak hal yang mempengaruhi keputusan 

konsumen berkaitan dengan masalah orang dalam industri jasa, seperti misalnya 

perilaku karyawan baik dalam cara berbicara, mengenakan pakaian serta cara 

melayani konsumen.29 

Menurut Zeithaml and Bitner yang dikutip Didin Fatihudin pengertian 

people adalah sebagai berikut: "Orang (people) adalah semua pelaku yang 

memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi 

pembeli. Elemen-elemen dari "people” adalah pegawai perusahaan, konsumen, 

dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap dan penampilan 

karyawan mempunyai pengaruh terhadap persepsi konsumen atau keberhasilan 

penyampaian jasa (service encounter).30 

 

 

 

 
28 Firdayanti Abbas, ‘Pengaruh Marketing Mix Terhadap Kepuasan Konsumen (Pada Home 

Industry Moshimoshi Cake Samarinda)’, E-Jurnal Adbisnis, 3 (2015), 248 

<https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/Jurnal Firdayanti Abbas 

(04-08-15-01-46-47).pdf>. 
29 Didin Fatihudin dan Anang Firmansyah. 
30 Didin Fatihudin dan Anang Firmansyah. 
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f. Process (Proses) 

Menurut Zeithand dan Bitser yang dikutip oleh Didin Fatihudin pengertian 

proses adalah sebagai berikut: "Proses” adalah semua procedure actual, 

mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan umuk menyampaikan jasa. 

Elemen proses ini mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam menjalankan 

dan melaksanakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumennya. Untuk perusahaan, kerja sama antara pemasaran dan operasional 

sangat penting dalam elemen proses ini, terutama dalam melayani segala 

kebutuhan dan keinginan konsumen.31 

Menurut Kotler yang dikutip oleh Jesse Mercelinadan Billy Tantra Proses 

disini adalah mencakup bagaimana cara perusahaan melayani permintaan tiap 

konsumennya. Mulai dari konsumen tersebut memesan (order) hingga akhirnya 

konsumen mendapatkan apa yang diinginkan.32 

 

g. Physical Evidence (Bukti Fisik) 

Menurut Zeithaml and Bitner yang dikutip oleh Didin Fatihudin dan 

Anang Firmansyah pengertian physical evidence adalah sebagai berikut: Physical 

evidence (sarana fisik) ini merupakan suatu hal yang mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli dan menggunakan produk yang di tawarkan. Unsur-

unsur yang termasuk didalam fisik antara lain lingkungan fisik, dalam hal ini 

bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna dan barang-barang lainnya 

yang disatukan dengan service yang di berikan seperti tiket, sampul, label, dan 

lain sebagainya.sedangkan menurut Lovelock yang dikutip oleh Didin Fatihudin 

dan Anang Firmansyah mengemukakan bahwa perusahaan melalui tenaga 

pemasaranya menggunakan tiga cara dalam mengelola bukti fisik yang strategis, 

yaitu sebagai berikut: 

 
31 Didin Fatihudin dan Anang Firmansyah. 
32 Jesse Marcelina dan Billy Tantra B, ‘Pengaruh Marketing Mix (7P) Terhadap Keputusan 

Pembelihan Pada Guest House Di Surabaya’, Manajemen Perhotelan, 5 (2017), 4 

<http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-perhotelan/article/view/5961>. 
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1) An attention-creating Medium. Perusahaan melakukan diferensiasi 

dengan pesaing dan membuat sarana fisik menarik mungkin untuk 

menarik pelanggan dari target pasarnya. 

2) As message-creating medium. Menggunakan simbol atau syarat untuk 

mengkomunikasikan secara intensif kepada audiens mengenai 

kekhususan kualitas. 

3) An effect-creating mediam. Baju seragam yang berwarna, bercorak, 

suara dan desain untuk menciptakan sesuatu yang lain dari produk jasa 

yang ditawarkan.33 

Bukti fisik menurut Kotler yang dikutip oleh Michael Loekito 

mengemukakan bahwa bukti yang dimiliki oleh penyedia jasa yang ditujukan 

kepada konsumen sebagai usulan nilai tambah konsumen. Bukti. fisik merupakan 

wujud nyata yang ditawarkan kepada konsumen ataupun calon konsumen.34 

 

2. Manfaat Persaingan Usaha  

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan (Competition) 

diantara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta 

memasarkan, produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agara 

diminati dan dibeli konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, 

sebaliknya, dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan 

sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif. Dari sisi manfaat, 

persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai 

pendayagunaan sumber daya secara optimal. Dengan adanya rivalitas akan 

cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih 

rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Bahkan lebih dari itu persaingan 

dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja diatas rata-rata untuk jangka 

panjang dan dinamakannya keunggulan bersaing yang lestari (sustainable 

 
33 Didin Fatihudin dan Anang Firmansyah. 
34 Michael Loekito dan Christianto Irawan, ‘Analisa Pengaruh Marketing Mix 7P Terhadap 

Keputusan Pembelian Di Folks Coffe Shop and Tea House Surabaya’, Jurnal Manajemen 

Perhotelan, 2 (2014), 3 <http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-

perhotelan/article/view/1455>. 
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competitive advantage) yang dapat diperoleh melalui tiga strategi generic, yakni 

keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus biaya.35 

Dalam perspektif nonekonomi bahwa persaingan mempunyai aspek 

positif. Ada tiga argumen yang mendukung dalam bidang usaha. Pertama, dalam 

kondisi penjual maupun pembeli terstruktur secara teoretis (masing-masing berdiri 

sendiri sebagai unit terkecil dan independen) yang ada dalam persaingan, 

kekuatan ekonomi atau yang didukung oleh faktor ekonomi menjadi tersebar dan 

terdesentralisasi. Dengan demikian, pembagian sumber daya alam (SDA) dan 

pemerataan pendapatan, akan terjadi secara mekanik, terlepas dari campur tangan 

kekuasaan pemerintah maupun pihak swasta yang memegang kekuasaan. Kedua, 

berkaitan erat dengan hal di atas, sistem ekonomi pasar yang kompetitif akan 

dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi secara impersonal, bukan 

melalui personal pengusaha atau birokrat. Dalam keadaan seperti ini, kekecewaan 

politis masyarakat yang usahanya terganjal keputusan pengusaha maupun 

pengusaha tidak akan terjadi. Dengan kalimat yang lebih sederhana, dalam 

kondisi persaingan jika seorang warga masyarakat terpuruk dalam bidang 

usahanya, ia tidak akan selalu merasa sakit karena jatuh bukan kekuasaan person 

tertentu, melainkan karena suatu proses yang mekanistik (permintaan 

penawaran).36  

Ketiga, kondisi persaingan juga berkaitan erat dengan kebebasan manusia 

untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha, pada dasarnya setiap 

orang akan mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha sehingga hak 

setiap manusia untuk mengembangkan diri (the right to self-development) menjadi 

terjamin. Persaingan bertujuan untuk efesiensi dalam menggunakan sumber daya, 

memotivasi untuk sejumlah potensi atau sumber daya yang tersedia.37 

 

 

 

 
35 Ahmad Rafdi Qastari, ‘Persaingan Usaha Kafe Dan Warung Kopi Di Kota Watampone (Suatu 

Tinjauan Antropologi Hukum)’, 2016, 33. 
36 Ahmad Rafdi Qastari. 
37 Ahmad Rafdi Qastari. 
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B. Warung Kopi  

1. Pengertian Warung Kopi 

Warung adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, 

toko kecil, atau restoran sederhana. Istilah warung dapat ditemukan di Indonesia 

dan Malaysia. Warung adalah salah satu usaha mikro dan bagian penting dari 

kehidupan keseharian rakyat Indonesia. Sementara warung yang menjual makanan 

pada umumnya dapat menjual makanan sederhana dan kopi. Istilah warung juga 

merujuk kepada toko atau kedai, dan menjadi dasar istilah lain. Termasuk pada 

warung kopi, diadopsi dari kata warung yang dibubuhi kata kopi.38 

Warung dapat dikatakan sebagai bentuk perusahaan kecil atau perorangan, 

warung kopi yang dijalankan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

pemiliknya dan hanya mempekerjakan keluarganya. Berdasarkan pada pengertian 

warung yang dibubuhi kata kopi pada kata selanjutnya, maka dalam penelitian ini 

penulis memberikan batasan yang jelas tentang warung kopi yang akan menjadi 

bahan penelitian di lapangan. Warung kopi adalah tempat disediakannya minuman 

kopi atau sejenisnya yang sifatnya sederhana untuk dikonsumsi pelanggan.39 

Perkembangan warung kopi saat ini terbilang pesat dan menjamur hampir 

di seluruh Kota Manado baik di area pusat kota maupun di perkampungan bisa 

ditemukan warung kopi. Warung kopi terus bertransformasi menyesuaikan zaman 

dan kebutuhan dari para penikmat kopi, bersamaan dengan itu pula, 

bertumbuhnya gaya hidup baru dan sangat mempengaruhi budaya konsumtif 

dalam masyarakat, hal ini tergambar dari menjamurnya serta banyaknya warung 

kopi yang tergolong masih baru. Dalam hal ini juga memberikan pengaruh bagi 

sebagian masyarakat kota itu dalam memilih warung  kopi. Dari suatu 

pengamatan budaya, warung-warung kopi banyak memberikan layanan sebagai 

pusat-pusat interaksi sosial. Warung kopi dilihat memberi kesempatan kepada 

anggota-anggota sosial untuk berkumpul, berbicara, menulis, membaca, 

 
38 Fefi Diniyati Sholihah. 
39 Fefi Diniyati Sholihah. 
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menghibur satu sama lain, atau bersantai, baik secara individu atau dalam 

kelompok kecil.40 

Warung kopi menjadi ikon lama bagi para pemuda yang berada dikota 

besar maupun kota yang berkembang yang ada  untuk melakukan interaksi, baik 

berupa pertemuan yang membincangkan hal yang serius maupun yang sifatnya 

Cuma bercandaan. Dan menghabiskan waktu luang tetapi ada juga beberapa 

warung kopi dipakai sebagai tempat untuk mendapatkan fasilitas tertentu yang 

biasa disebut dengan wifi yang mampu menyambungkan laptop dan handphone 

(hp) ke akses internet yang tidak menutup mata akan perkembangan zaman. 

Perkembangan warung kopi saat ini terbilang pesat dan menjamur hampir di 

seluruh kota Manado mempunyai warung kopi. 

 

2. Sejarah Warung Kopi dan Kopi 

Kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan dan 

ekstraksi biji tanaman kopi. Kata kopi sendiri berasal dari bahasa Arab qahwah 

yang berarti kekuatan, karena pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan 

berenergi tinggi. Kata qahwah kembali mengalami perubahan menjadi kahveh 

yang berasal dari bahasa Turki dan kemudian berubah lagi menjadi coffie dalam 

bahasa Belanda. Penggunaan kata coffie segera diserap ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi kata kopi yang dikenal saat ini.41 

Pengembangan kopi mulai dilakukan juga hampir di seluruh Pulau Jawa 

dan wilayah lainnya, seperti Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. 

Seiring dengan perkembangan itu, masyarakat Indonesia menjadi gemar minum 

kopi. Industri kopi di Indonesia masa lampau mengalami pasang surut. Setelah 

“kejayaan tanam paksa”, kejatuhan industri kopi dimulai ketika serangan penyakit 

karat daun yang melanda pada tahun 1878. Jawa Barat merupakan wilayah 

terparah akibat serangan hama penyakit tersebut. Wabah ini membunuh nyaris 

semua tanaman kopi arabika yang tumbuh di dataran rendah.42 

 
40 Jimmy Rezky Torey, Oktavianus Porajouw. 
41 Afriliana. 
42 Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, ‘Peluang Usaha IKM Kopi’, 2017, 5–6. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstraksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstraksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Biji
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman_kopi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Turki
http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Sedikit yang tersisa dari kejayaan perkebunan kopi Indonesia, adalah kopi 

arabika yang masih tersisa di wilayah Jawa Barat, antara lain di perkebunan 

Gunung Malabar-Pangalengan Kabupaten Bandung. Secara geografis wilayah 

tersebut memiliki ketinggian 1.400–1.800 meter di atas permukaan laut (m dpl), 

suhu udara 15-21℃, serta curah hujan 2.000 mm/tahun. Kondisi tersebut 

merupakan lahan dan iklim yang sangat cocok untuk produktivitas Kopi 

Arabika.43 

Panggabean dalam Setjen Kementan menjelaskan setelah timbul serangan 

penyakit karat daun, Pemerintah Hindia Belanda segera mendatangkan kopi jenis 

robusta pada tahun 1900. Kopi jenis ini diketahui lebih tahan terhadap penyakit 

dan memerlukan syarat tumbuh serta pemeliharaan yang lebih ringan, namun hasil 

produksinya jauh lebih tinggi dibandingkan kopi arabika. Kopi robusta dapat 

ditumbuhkan dengan ketinggian hanya 800 meter di atas permukaan laut. Hal 

inilah yang menyebabkan kopi robusta lebih cepat berkembang hingga mencapai 

lebih dari 80% dari luas areal pertanaman kopi di Indonesia44 

Budaya minum kopi semakin marak oleh karena itu perkembangan 

warung kopi sebagai sebuah institusi sosial mulai meningkat sejak perubahan 

politik, ekonomi dan menciptakan meningkatnya usaha warung kopi. 

Perkembangan warung kopi ini sendiri semakin berkembang dengan pesat, 

warung  kopi  merupakan  komoditi baru  di dunia  usaha  di  kota  manado di  

lihat dari  antusias  masyarakat  melakukan  kegiatan di warung kopi.45 

 

3. Perbedaan karakteristik warung kopi Tradisional dengan warung kopi 

Modern 

Dalam perkembangan warung kopi memiliki tempat tersendiri bagi para 

penikmatnya. Seiring dengan perkembangan zaman warung kopi terus 

bertransformasi, bersamaan dengan timbul lah gaya hidup baru dan sanagt 

 
43 Indonesia. 
44 Indonesia. 
45 Ashmarita Suardi,Wa Ode Sitti Hafsah, ‘Strategi Pengusaha Warung Kopi Dalam 

Mempertahankan Eksistensinya Di Kota Kediri’, Jurnal Sosial Dan Budaya, 8 (2019), 133. 
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memepengaruhi budaya konsumtif dalam masyarakat kota Manado khususnya 

para remaja dan mahasiswa, hal ini tergambar dari menjamurnya serta  banyaknya 

warung kopi yang tergolong masih baru dengan konsep warung kopi mulai dari 

model tradisional hingga modern. 

Perbedaan karakteristik warung kopi Tradisional dengan warung kopi 

Modern adalah warung kopi Tradisional ialah warung kopi yang masih utuh 

berjalan dari tahun 90-an hingga sekarang, dekorasi tempatnya masih seperti biasa 

bahkan tidak mewah sama sekali. Untuk fasilitas warung kopi tradisional sangat 

sederhana, hanya terdiri dari bangku dan meja biasa,untuk menu warung kopi 

tradisional tidak banyak macam pilihan hanya kopi hitam yang diseduh dengan air 

panas dan dicampur dengan gula atau susu, dalam penyajian kopinya, biasanya 

hanya menggunakan gelas kecil dan piring kecil untuk alasnya, dibandingkan 

dengan warung kopi Modern kebanyakan berjalan baru dari tahun 2016, dari segi 

ruangan warung kopi Modern terkesan mewah dan tertata rapih dan juga warung 

kopi Modern lebih menonjolkan kopi dengan inovasi yang baru, lalu secara 

fasilitas warung kopi modern dilengkapi dengan layanan internet gratis digunakan 

konsumen selama berada di warung kopi tersebut. 

 

C. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Tri Joko 

Utomo yang berjudul “Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional vs Modern” Tahun 

2011 dapat disimpulkan bahwa persaingan ritel tradisional dan ritel modern, 

berbeda dengan jenis persaingan yang lain, yaitu persaingan antar sesama ritel 

modern, persaingan sesama ritel tradisional, dan persaingan antar suplier telah 

sejak awal menempatkan ritel tradisional pada posisi yang lemah. Perbedaan 

karakteristik yang berbanding terbalik semakin memperlemah posisi ritel 

tradisional. Penguatan kemampuan bersaing ritel tradisional dengan demikian 

menuntut peran serta banyak pihak terutama pemerintah sebagai pemilik 

kekuasaan regulasi. Banyaknya atribut persaingan ritel tradisional dan ritel 

modern dengan masing-masing permasalahan ditimbulkannya, membutuhkan 

energi yang besar untuk mengurangi dan mencari solusi pemecahan. Strategi yang 
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paling mungkin digunakan ritel tradisional dalam persaingan ini justru bagaimana 

menjalin sinergi dengan ritel modern, bukan dengan saling berhadapan untuk 

saling menyerang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu kajian 

pokoknya adalah membahas tentang persaingan usaha. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada objek kajian yaitu jika penelitian ini mengambil objek ritel 

tradisional dan modern sedangkan penelitian peneliti mengambil objek usaha 

warung kopi antara warung kopi modern dengan warung kopi tradisional. 

Skripsi Ismatul Khalimah tahun 2017 dengan judul Implementasi Etika 

Bisnis Islam Dalam Persaingan Para Penjual (Studi Kasus Toko Grosir Al-Araffah 

Pasar Wage Purwokerto) dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Hasil 

penelitian ini memperlihatkan bahwa Toko Grosir Al-Araffah setidaknya telah 

menerapkan beberapa Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan dalam berjualan 

dengan menerapkan sifat jujur dalam berbisnis, menggunakan strategi pemasaran 

yang sesuai dengan syari’at Islam dengan tidak menjelakkan bisnis pesaingnya, 

serta melakukan persaingan yang fair. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

peneliti adalah sama-sama menganalisa tentang persaingan usaha. Sedangkan 

perbedaanya terletak pada tempat penelitian dan pada fokus pembahasan pada 

penelitian ini persaingan dalam perspektif islam sedangkan penelitian peneliti 

tidak. 

Skripsi Ahmad Rafdi Qastari, Tahun 2016 dengan judul Persaingan Usaha 

Cafe dan Warung Kopi Di Kota Watampone (Suatu Tinjauan Antropologi 

Hukum) dari Universitas Hasanuddin Makasar. Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa: 1).Sebagian besar Kafe-kafe yang muncul belakang ini belum 

mengantongi atau belum melengkapi perizinan usaha dalam hal ini SITU SIUP 

dan rekomendasi dari Dinas kebudayaan dan pariwisata. Sedangkan besar para 

pemilik warkop yang telah menjalankan usahanya belasan sampai puluhan tahun 

yang sudah memiliki perizinan usaha yang penulis temukan sebagian besar adalah 

etnis minoritas lebih memilih membiarkan masalah tersebut karena menurut 

mereka fenomena kafe ini akan berakhir sama dengan karakter masyarakat Kota 

Watampone yang latah akan hal baru dan juga tidak ada teguran dari pemerintah 

setempat. 2) Perlindungan hukum terhadap warung kopi tentunya jelas ada seiring 
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dengan terdaftarnya usaha mereka seperti pemodalan, keamanan, dan pembinaan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas 

tentang persaingan usaha pada warung kopi sedangkan perbedaan skripsi ini 

dengan skripsi peneliti ialah penelitian ini melihat persaingan usaha warung kopi 

dari segi Antropologi Hukum. 

Jimmy Rezkytorey,Oktavinus Porajow,Tommy F. Lolowang, Tahun 2016 

dengan judul Analisis tingkat kepuasan konsumen terhadap produk kopi dan 

pelayanan di rumah kopi Billy cabang Megamas Manado. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa pengukuran tingkat kepuasan pengukuran tingkat kepuasan 

konsumen di Rumah Kopi Billy Cabang Megamas Manado dari segi produk kopi 

dan pelayanan mencapai total skor pengambilan data sebesar 2.090 yang 

menunjukan angka indeks pengukuran kepuasan konsumen sebesar 83.6% dan 

tergolong sangat puas. Hal ini menunjukan bahwa konsumen sangat puas dengan 

produk kopi yang ditawarkan dan pelayanan yang diberikan oleh karyawan di 

Rumah Kopi Billy Cabang Megamas Manado, maka dari itu untuk meningkatkan 

kepuasan konsumen dari segi produk dan pelayanan, pihak Rumah Kopi Billy 

Cabang Megamas Manado harus memperhatikan kualitas produk kopi dan 

kualitas pelayanan yang ditawarkan. Hal ini sangat penting, untuk 

mempertahankan konsumen dan mendapatkan konsumen lebih banyak serta 

meningkatkan penjualan. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang 

warung kopi yang ada di kota Manado sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian peneliti ialah penelitian ini menganalisa tentang tingkat kepuasan 

konsumen dari segi produk kopi dan pelayanan.   

Fefi Diniyati Sholihah, Tahun 2019 dengan judul Analisis Persaingan 

Usaha antara warung kopi Modern Versus warung kopi Tradisional di Kabupaten 

Tulunggagung Hasil penelitian ini adalah persaingan usaha antara warung kopi 

modern versus warung kopi tradisional yakni pada aspek persaingan usaha 

meliputi produk, promosi, tempat/ lokasi dan harga. Sedangkan gambaran umum 

atau fenomena empiris yang terjadi di lapangan. Bahwasannya antara Warung 

Kopi Modern vs Warung Kopi Tradisional akan sama-sama bersaing pada 

pemilihan lokasi dan penyediaan produk. Persamaan penelitian ini dengan 
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penelitian peneliti ialah penelitian ini sama-sama meneliti persaingan warung kopi 

modern dan warung kopi tradisional sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini 

melihat persaingan hanya dari 4 aspek yaitu: produk, harga, promosi, dan tempat, 

sedangkan penelitian peneliti menganalisa persaingan warung kopi tradisional 

dengan warung kopi modern di kecamatan wenang kota manado tidak hanya 

memakai 4 aspek saja tetapi memakai 7 aspek yakni (produk), Price (harga), 

Place (tempat), Promotion (promosi), People (orang), Process (proses), Physical 

Evidence (bukti fisik). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu 

 Lokasi penelitian ini bertempat di warung kopi yang ada di kecamatan 

Wenang kota Manado antaranya warung kopi Tradisional di Warkop , Kubika, 

Rumah kopi Tiyo, Rumah kopi Karim, Rumah kopi INO, HokLae, dan di 

antaranya warung kopi Modern di Harmoni Kopi, Old Coffe, Vietnam Style, 3AM 

Coffespot, Lominoss Coffe. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama dua 

bulan, dimulai pada bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020. 

B. Sumber Data Penelitian  

 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Menurut Sugiyono, pengumpulan data dapat menggunakan dua 

sumber, yaitu data primer dan data sekunder. 46 

1. Data Primer dalam penelitian ini sumber data primernya yakni sumber 

data yang diperoleh dari hasil observasi dan data yang dikumpulkan 

langsung dari informan yang terdiri dari para pemilik ataupun barista di 

warung kopi Tradisional di Ino kafe, Rumah kopi Kubika, Rumah Kopi 

Karim, Warkop Tiyo, HokLae dan di antaranya warung kopi Modern di 

Harmoni Kopi, Old Coffe, Vietnam Style, Lominoss Coffe dan 3AM 

Coffe.  

2. Data Sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku penunjang dan data 

dari jurnal, serta situs di internet yang berkaitan dengan fokus penelitian 

ini.  

 

 

 

 
46 Kun Maryatidan Suryawati, Sosiologi (jakarta: PT Geloraaksara pratama, 2006). 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

tiga teknik, yakni: observsi,wawancara mendalam dan studi dokumentsi. 

1. Observasi (pengamatan)  

Menurut Nasution yang dikutip oleh Sugiyono menyatakatan bahwa, 

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Parailmuwan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi.47 

Keterlibatan peneliti dalam pengamata atau observasi naturalistik menurut 

Denzin & Lincoln yang dikutip oleh Hasyim Hasanah  observasi terdiri dari empat 

tipe pengamat yang Pertama, menjadi partisipan penuh   (complete participation) 

kedua, partisipan  sebagai  pengamat  (participant as observer) ketiga, pengamat 

sebagai partisipan (observer as participant); dan keempat,menjadi pengamat 

penuh (complete observer). 48 

Yang dimaksud dalam tahap observasi ini ialah penulis langsung turun ke 

lapangan yaitu warung kopi tradisional dan juga warung kopi modern untuk 

melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian ini dan yang penulis melihat atau mengamati 

secara langsung fakta yang ada di lapangan bahwa yang ada di warung kopi 

tradisional ialah yang pertama dari segi aspek produk bahwa produk yang ada di 

warung kopi tradisional ialah hanya menjual atau menawarkan produk kepada 

konsumen ialah hanya kopi hitam dan kopi susu ada juga yang menjual kopi 

sasetan dan menu lainnya seperti kue yang masih tradisional, dan kedua dari 

aspek harga warung kopi tradisional harga produknya ialah berkisar mulai dari 

7000-10.000. dan ketiga dari segi aspek proses warung kopi tradisional masih 

memakai alat untuk membuat kopi masih sangat sederhana, kemudian penulis 

melihat dari segi aspek bukti fisik atau interior ruangan warung kopi tradisional 

sangatlah sederhana hanya menggunakan meja biasa dan kursi plastik. Dan juga 

 
47 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif , Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2017). 
48 Hasyim Hasanah, ‘Teknik Teknik Observasi’, Jurnal Peningkatan Mutu Keilmuan Dan 

Kependidikan Islam, 8 (2016), 30 <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>. 
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penulis melihat bahwa yang ada di lapangan warung kopi tradisional tidak sepi 

pengunjung mulai dari hari senin sampai dengan hari minggu dan penulis 

mengamati daari jam 8 pagi samapi dengan jam 12 siang yang nongkrong atau 

penikmat yang berada di warung kopi tradisional ialah kebanyakan orang tua.  

Kemudian dari warung kopi modern saya mengamati dari aspek produk 

yakni pada warung kopi modern terdapat banyak sekali menu atau produk yang 

mereka tawarkan kepada konsumen seperti minuman yang bervarian coffe ada 

Black coffe, Vietnam Coffe, Americano dan menu yang lainnya dan dari segi 

harga warung kopi modern menawarkan berbagai harga mulai dari 15.000 sampai 

dengan harga 25.000 dan dari segi proses warung kopi modern sudah memakai 

alat-alat yang modern seperti alat grinder kopi, moka pot, Vietnam drip dan alat 

lainnya. Kemudian dari segi bukti fisik penulis melihat yang ada di warung kopi 

modern lebih tertata atau lebih mempunyi konsep untuk interior seperti konsep 

klasik dan penulis mengamati warung kopi modern juga tidak sepi pengunjung 

mulai dari jam 9 pagi dan kemudian semakin larut malam akan semakin ramai.  

 

2. Wawancara  

Wawacara menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono mendefinisikan 

bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu.49  

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan mengajukan pertanyaan 

secara langsung kepada pemilik usaha warung kopi tradisional dan warung kopi 

modern yang ada di Kecamatan Wenang Kota Manado. Penulis memilih 

mewawancarai para pemilik warung kopi karena penulis merasa para pemiliklah 

yang mengetahui usaha mereka dan mengetahui strategi-strategi apa saja yang 

akan mereka siapkan untuk mempertahankan usaha mereka dan adapun penulis 

mewawancarai barista yang ada di beberapa warung kopi tradisional maupun 

 
49 Sugiyono. 
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modern karena di warung kopi tersebut barista tersebut yang mengendalikan atau 

menangani warung kopi tersebut. 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi 

penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar,dan karya-karya monumental 

yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.50 

Dokumentasi yang penulis ambil disini ialah gambar suasana dari warung 

kopi modern dan warung kopi tradisional dan juga gambar dari keberlangsungan 

wawancara antara penulis dan para pemilik warung kopi tradisional dan warung 

kopi modern. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Adapun proses 

analisis data yang digunakan ialah model interaktif milik Miles dan Huberman 

yang terdiri dari: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data, 

peneliti memilih data mana yang akan diberi kode, mana yang ditarik keluar dan 

pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan 

pilihan analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

memilih, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam satu cara 

di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.51 

Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian 

berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sudah mengantisipasi 

 
50 Fitrih dan Luthfiyah, Metode Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas &Studi Kasus (Jawa Barat: 

Cv Jejak, 2017). 
51 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan (jakarta: 

kencana, 2017). 
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akan adanya reduksi data sudah tampak sewaktu memutuskan kerangka 

konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan penentuan metode 

pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung sudah terjadi tahapan 

reduksi, selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat 

gugus-gugus, menulis memo). Proses ini berlangsung sampai pasca pengumpulan 

dilapangan, bahkan pada akhir pembuatan laporan sehingga tersusun lengkap.52 

2. Penyajian Data 

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phiecard, 

pictogram dan sejenisnya. Melalui pernyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah 

dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam 

hal ini Miles dan Huberman  sebagaimana yang dikutip oleh Fitri dan Luthfiyah 

menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, 

juga dapat berupa grafik, matrik, network dan chart.53 

 

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi  

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Fitri dan Luthfiyah adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

 
52 Fitrih dan Luthfiyah. 
53 Fitrih dan Luthfiyah. 
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konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Fitrih dan Luthfiyah. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kecamatan Wenang  

Kecamatan Wenang merupakan salah satu kecamatan dari 11 (sebelas) 

kecamatan yang ada di Kota Manado Tahun 1958 sampai dengan tahun 1989 

disebut Kecamatan Manado Tengah, sebagai satu dari 3 kecamatan di Daerah 

Tingkat II Kotamadya Manado. 

Tahun 1989 sampai dengan tahun 2001 disebut  Kecamatan Wenang 

sebagai hasil pemekaran dari 3 kecamatan di daerah tingkat II Kotamadya 

Manado menjadi sebuah Kecamatan.  Pada waktu itu Kecamatan Wenang 

meliputi 19 kelurahan. Pada waktu itu Kecamatan Wenang meliputi 19 kelurahan. 

Tahun 2001 diadakan pemekaran kecamatan di Kota Manado dari 5 kecamatan 

menjadi 9 kecamatan, dimana Kecamatan Wenang dimekarkan menjadi 2 

kecamatan yaitu Kecamatan Wenang dan Kecamatan Tikala.  Sebagai hasil 

pemekaran Kecamatan Wenang meliputi 12 kelurahan dengan 56 lingkungan. 

Luas Wilayah Kecamatam Wenang :308.5Ha atau kurang lebih 20% dari 

luas Kota Manado. 

Jumlah Penduduk Kecamatan Wenang: 27,891 Jiwa 

*Laki-laki : 13,873 

*Perempuan : 14,018 

Sejarah Singkat Kecamatan Wenang Sejarah Kecamatn Wenang berawal 

dari terbentuknya Kota Manado yaitu sebagai berikat: Manado terletak pada suatu 

daerah yang olch penduduk asli Minahasa disebut "Wanua Wenang". Wanua 

Wenang telah ada sekitar abad XII dan didirikan oleh Ruru Ares yang bergelar 

Dotu Lolong Lasut bersama keturunannya. Pada abad ke 17 (1623) mulailah nama 

Manado digunakan untuk mengganti nama "Wenang". Kota Manado berasal dari 

kata daerah Minahasa asli "Manarou" atau "Manadou", yang jika kata-kata itu 
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diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sekarang ini mempunyai arti "di jauh" 

(dimana : jauh-rou atau dou) dan menunjuk tempat sebagai bandar dan pelabuhan 

tukar menukar barang, benteng loji dan lain-lain. 

Selanjutnya menurut riwayat perkembangan sejarah Indonesia khususnya 

di Manado ini, maka kota Manado telah dikenal bahkan didatangi oleh orang-

orang luar negeri sejak ahad ke 16, namun abad yang lebih memiliki kesan-kesan 

historis dalam dokumen-dokumen negara adalah abad ke 17 yaitu pada tahun 

1623. Pada tahun tersebut tanah Minahasa-Manado sudah lebih dikenal dan 

populer diantara orang-orang Barat (Eropa), dengan hasil-hasil buminya. Kota 

Manado atau Manarou/Manadou oleh masyarakat dimaksud sesuatu tempat yang 

jauh, sebab menurut sejarah Minahasa bahwa pusat pemerintahan pertama bukan 

berada didataran Minahasa tetapi berada di Pulau Manado Tua sekarang (sekarang 

kerajaan Babontehu). 

Manado dikenal sebagai kota jauh sekitar tahun 1623 dimana bangsa 

Spanyol mendirikan benteng didataran Minahasa khususnya Wanua Wenang. 

Pada sekitar tahun tersebut, terjadi wabah penyakit di Pulau Manado Tua sehingga 

Benteng dialihkan kedaratan Minahasa. Perkembangan selanjutnya oleh 

Pemerintah Belanda melalui VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) pada 

tahun 1657 mendirikan benteng yang dinamai De Nederlandsche Batigkoid atas 

perintah gubernur Simon Cos. Didalam benteng terdapat loji untuk perkantoran 

VOC (pusat pertokoan Pasar 45). Kemudian denggan beslit GubernurJenderal 

Hindia Belanda maka terhitung mulaitanggal I Juli 1919, Gewest Manado 

ditetapkan sebagai Staats Gemeente yang kemudian dilengkapi dengan alat-

alatnya ialah Dewan Gemeente atau Gemeente Raad yang dikepalai atau diketuai 

oleh Walikota (Burgemeester). 

Pada tahun 1957: Manado menjadi Kotapraja, sesuai Undang-Undang 

No.1 Tahun 1957. Tanggal 17 Oktober 1958 : Praja Manado. Tahun 1959 : 

Kotapraja Manado ditetapkan kedudukannya sebagai Daerah Tingkat Il manado, 

sesuai Undang-Undang No. 29 Tahun 1959. Tahun 1965: Kotapraja Manado 

disempurnakan menjadi Kotamadya Manado, dipimpin oleh Walikota Kepala 

Daerah Tingkat Il sesual Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 dan disempurnakan 
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lagi menjadi Walikotamadya Daerah Tingkat II, sesuai dengan Undang-Undang 

No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Tahun 1999 : 

Kotamadya Manado diubah menjadi Kota Manado, sesuai dengan UU No. 22 

tentang Pemerintahan Daerah. Dengan Keputusan DPRD-GR Kotamadya Manado 

No. 17/DPRD-GR68 tanggal 12 September 1968, hari lahir Kota Manado 

ditetapkan tanggal 144 Juli 1623, dengan penjelasan secara fiksasi bahwa : 

tanggal 14 diambil dari tanggal 14 Februari 1946, suatu peristiwa heroik 1 kota ini 

yang kemudian terkenal sebagai Peristiwa Merah Putih.  

 

B. Hasil Penelitian & Pembahasan 

1. Persaingan Usaha antara Warung Kopi Tradisional dengan Warung 

Kopi Modern di Kecamatan Wenang Kota Manado. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, perkembangan 

usaha warung kopi di Kota Manado khususnya di Kecamatan Wenang sangatlah 

meningkat pesat. Hal ini memberikan peluang lapangan kerja bagi sebagian besar 

masyarakat, selain itu juga memunculkan banyaknya persaingan antara warung 

kopi tradisional dengan warung kopi modern. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan persaingan 

usaha warung kopi modern dan tradisional tidak terlalu signifikan karena warung 

kopi tradisional tidak ada fasilitas yang lengkap dan menu-menunya hanya kopi 

saja. Sedangkan warung kopi modern hampir semua memiliki fasilitas mulai dari 

segi bangunan dan fasilitas yang ada di dalam warung kopi. 

Ada beberapa aspek pendukung yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan daya saing, antara lain adalah: 

 

a. Produk 

Bersaing pada aspek produk, pada warung tradisional produk yang 

ditawarkan semuanya sama yakni kopi hitam  dan kopi susu. Tidak ada yang lain, 

semua sama antara satu warung kopi tradisional dengan lainnya. 
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Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Marten Laki sebagai 

pemilik warung kopi Karim tradisional  sebagai berikut: 

“Ya, kalau untuk persaingan produk, boleh dilihat sendiri produk yang 

kami tawarkan. Untuk produk yang kami tawarkan di warung kopi ini, 

hanya kopi hitam dengan kopi susu, tidak ada yang lain. Nah kalau untuk 

kopi kami mengambil biji kopi dari daerah kotamobagu.”55 

 

. Hal ini juga sesuai dengan hasil penjelasan wawancara dengan Ibu 

Caesaria Rampengan pemilik warung kopi Hoklae tradisional sebagai berikut: 

“Produk yang kami tawarkan untuk usaha warung kopi kami, sampai saat ini ya 

produk utama yaitu, minuman kopi hitam dan kopi susu hanya itu”56 

Hal sama juga dikatakan oleh pelanggan tetap warung kopi Hoklae sebagai 

berikut: “Yang paling saya sukai dari produk yang ditawakan oleh Hoklae adalah 

kopi hitam karena cara penyajiannya yang masih sederhana.”57 

Namun jawaban justru berbeda dari pemilik warung kopi modern. Untuk 

warung kopi modern ada banyak produk yang ditawarkan sehingga berbeda 

dengan warung kopi tradisional. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 

Randi sebagai Barista warung kopi Vietnam modern sebagai berikut:  

“Kalau dari segi minuman, produknya macam-macam, ada Arabika, 

Arabika Gold, Cappucino, Coffe Caramel dan Vanila Latte. Jadi ada banyak jenis 

minuman, hal ini supaya nantinya konsumen lebih leluasa memilih jenis minuman 

yang kami sediakan”58 

 

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Renato Gaucho 

sebagai pemilik warung kopi Old Cafe modern: 

‘‘Dalam hal bersaing dengan warung kopi tradisional, mungkin kami lewat 

rasa, karena kalau masalah warung kopi tradisional itu identik dengan satu 

atau dua rasa kopi dengan menu hanya kopi hitam dan kopi susu. Dan 

sebisa mungkin kami menyediakan menu itu mencakup semua segmen 

artinya apa yang dibutuhkan kami sediakan.”59 

 
55 Marten Laki, Produk, tape recorder, 11 Oktober 2020. 

56 Caesaria Rampengan, Produk, tape recorder, 13 Oktober 2020. 

57Eros, pelanggan di warung kopi Hoklae, tape recorder, 13 Oktober 2020 

58 Randi, Produk, tape recorder, 15 Oktober 2020. 

59 Renato Gaucho, Produk, tape recorder, 17 Oktober 2020. 
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Hal yang sama juga di katakan oleh seorang pengunjung di Harmoni Kopi 

yang bernama Mifta sebagai berikut: “Ketertarikan saya terhadap warung kopi 

modern karena produk yang beragam dan mempunyai varian rasa dan  menunya 

bermacam-macam.”60 

 

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh beberapa informan diatas dapat 

disimpulkan terkait produk persaingan usaha warung kopi modern dan tradisional 

bahwa kualitas produk sangat diperhatikan oleh pemilik usaha. Dan juga dapat 

dilihat dari segi produk yang ada di warung kopi modern jauh lebih unggul karena 

warung kopi modern mempunyai produk yang beragam yang bisa diandalkan dan 

bisa menarik perhatian pengunjung. Sedangkan warung kopi tradisional hanya 

mengandalkan dua varian kopi dan gorengan saja. dan juga berdasarkan hasil 

wawancara dari para pelanggan yang ada di warung kopi Tradisional dan warung 

kopi Modern, penulis melihat ragam macam pilihan yang ditawarkan terhadap 

konsumen merupakan salah satu hal penentu dalam persaingan. Melalui 

banyaknya varian yang ditawarkan, sehingga daya beli konsumen tidak hanya 

berpatokan terhadap satu produk tetapi pada banyak produk, akan tetapi mereka 

mempunyai pasarnya sendiri. 

Terkait aspek produk berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Kotler dan Armstrong yang dikutip oleh Riyono menyatakan bahwa produk 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawar kepasar untuk mendapat perhatian, 

dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. Berdasarkan definisi di atas mengenai produk maka dapat disimpulkan 

bahwa produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan produsen kepada 

konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mampu memberikan 

kepuasan bagi pelanggan. 

  Gambar produk yang ada di warung kopi tradisional dan warung kopi 

modern. 

 

 
60 Mifta, pengunjung Harmoni kopi, tape recorder, 24 November 2020. 
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Gambar 4.1 Produk di warung kopi Modern 

 

Gambar menu dari salah satu warung kopi modern, menu yang warung 

kopi tawarkan lebih bervarian dan juga dari segi untuk menawarkan produk 

mereka mempunyai menu agar para konsumen bisa melihat dan memilih yang 

mana akan mereka pesan. 

 

 
Gambar 4.2 Produk di warung kopi Tradisional 

 

Gambar menu dari salah satu warung kopi tradisional, menu yang warung 

kopi tradisional tawarkan hanya sedikit varian dan juga kebanyakan menawarkan 

produk yang sangat tradisional dan juga dari segi menawarkan produk kepada 
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konsumen sangatlah terbatas karena warung kopi tradisional tidak mempunyai 

daftar menu hanya tampilan benner atau spanduk yang ditempelkan di depan 

warung kopi saja. 

 

b. Promosi 

Salah satu bentuk persaingan yang dilakukan para pemilik warung kopi 

tradisional dan modern ialah dibidang promosi. Bersaing dalam bidang promosi, 

tidak semua usaha menggunakan strategi promosi yang bagus agar usaha nya bisa 

dikenal oleh masyarakat. Bersaing dalam bidang promosi pada usaha warung kopi 

tradisional, warung kopi tradisional untuk membuat usahanya bisa dikenal di 

khalayak ramai mereka cukup dengan memberikan kesan yang baik sehingga 

salah satu konsumen akan mengenalkan pada teman-temannya (Strategi promosi 

dengan mouth to mouth) sehingga mereka akan berkumpul di warung kopi dengan 

para komunitasnya. 

Sebagaimana penjelasan wawancara berikut ini dari Adit selaku barista di 

warung kopi Ino tradisional sebagai berikut: “Kalau promosi kadang kami 

melakukan promosi, tapi mungkin ada pengunjung yang pernah ke sini. lalu 

menceritakan dari mulut ke mulut bahwasanya di sini ada warung kopi” 61 

Hal ini juga di dukung dengan penjelasan hasil wawancara dengan pemilik 

warung kopi tradisional Warung kopi Ibu Gusniati Sahari sebagai berikut ini: 

“Kalau ketika ditanyakan mengenai promosi. Saya tidak menggunakan promosi 

yang spesial. Cukup melalui dari cerita-kecerita orang atau pengunjung warung 

kopi yang pernah ke warung kopi ini”62 

 

Berbeda dengan warung kopi modern, jika warung kopi modern mereka 

mempromosikan dengan cara melalui sosial media. Dan harus melalui proses 

promosi dan penyusunan yang matang. Hal ini sesuai dengan penjelasan 

wawancara dengan Bapak Imam Budiman selaku pemilik Harmoni kopi Modern 

 
61 Adit, Promosi, tape recorder, 22 Oktober 2020. 

62 Gusniati Sahari, Promosi, tape recorder, 19 Oktober 2020. 
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sebagai berikut: ‘‘Untuk promosi harmoni kopi menggunakan beberapa sosial 

media seperti Facebook dan Instagram karna hal itu sangat efektif untuk harmoni 

kopi yang sudah mau jalan ke tahun kelima semenjak dirintis 2016’’63 

 

Hal ini juga di dukung dengan penjelasan hasil wawancara dengan Bapak 

Kia selaku pemilik warung kopi Modern yaitu Warung Kopi 3AM CoffeSpot 

sebagai berikut ini: “Untuk Promosi kami juga bekerja sama dengan aplikasi Link 

aja & OVO. Kami melakukan promosi melalui aplikasi tersebut, adapun kami 

juga memberikan cashback atau diskon jika pelanggan melakukan transaksi 

melalui aplikasi tersebut”.64 

  

Dalam beberapa wawancara di atas yang membahas mengenai poin 

promosi penulis melihat bahwa warung kopi tradisional hanya mengandalkan 

cerita dari konsumen yang pernah berkunjung di warung kopi tradisional 

kemudian diceritakan ke kerabat atau teman-temannya. Sedangkan warung kopi 

modern mempromosikan dengan melalui media sosial dan ada penyusunan yang 

sangat matang. Dapat dilihat dari aspek promosi warung kopi tradisional dan 

warung kopi Modern memakai promosi Word of Mouth ialah merujuk ke 

pendapat yang dikemukakan oleh Irawan yang dikutip oleh Farhana dan Anne 

Ratnasari ialah word of mouth adalah saran (informasi) atau rekomendasi yang 

diberikan oleh orang-orang disekitar konsumen mengenai produk tertentu. Tetapi 

untuk warung kopi modern untuk promosi lebih unggul karena meraka bukan 

hanya memakai strategi promosi word of mouth tetapi mereka juga menggunakan 

media social untuk berpromosi. 

 

Berikut gambar Promosi dari salah satu warung kopi modern: 

 
63 Imam Budiman, Promosi,  tape recorder, 3 November 2020. 

64 Kia, Promosi, tape recorder, 27 Oktober 2020. 
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Gambar 4.3 Promosi di warung kopi Modern 

Gambar promosi dari salah satu warung kopi modern yaitu Harmoni Kopi 

dapat dilihat warung kopi modern melakukan promosi selain menggunakan OVO 

ataupun Gojek mereka juga menggunakan promosi melalui akun Instagram 

ataupun akun facebook. Sedangkan untuk warung kopi tradisional sebagian besar 

tidak memakai promosi. 

 

c. Harga 

Harga merupakan faktor yang sangat penting. Harga sangat menentukan 

atau mempengaruhi permintaan pasar. Didalam persaingan usaha yang semakin 

ketat sekarang ini dan semakin banyaknya usaha-uasaha baru yang bergerak 

dibidang yang sama, menuntut para pemilik usaha untuk dapat menentukan harga 
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terhadap produk atau jasa yang mereka jual dengan tepat. Persaingan harga sangat 

mempengaruhi bertahan atau tidaknya suatu usaha  dalam menghadapi para 

pesaingnya. 

Harga merupakan salah satu faktor penentu konsumen dalam menentukan 

suatu keputusan pembelian terhadap suatu produk maupun jasa. Apalagi jika 

produk atau jasa yang akan dibeli tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari 

seperti makanan minuman, dan kebutuhan pokok lainnya konsumen akan sangat 

memperhatikan harganya. Pengusaha  perlu untuk memeperhatikan hal ini, karena 

dalam persaingan usaha, harga yang ditawarkan oleh pesaing bisa  lebih rendah 

dengan kualitas yang sama atau bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Sehingga 

dalam penentuan harga pokok atau jasa yang dijual. Bisa perusahaan besar 

maupun usaha kecil sekalipun harus memperhatikan konsumen dan para 

pesaingnya. 

Dalam persaingan usaha antara warung kopi tradisional dengan warung 

kopi modern. Justru di warung kopi modern  akan sangat kalah dibanding harga di 

warung kopi tradisional. Karena harga di warung kopi tradisional sangat murah 

sekali dalam satu cangkir. Rata-rata untuk warung kopi tradisional di kecamatan 

Wenang harga sudah ada patokannya dan hampir semua sama harganya. Seperti 

hasil wawancara dengan Ibu Gusniati Sahari selaku pemilik Warung kopi 

Tradisional bernama Kubika. Beliau menuturkan bahwa: 

‘‘Untuk persaingan saya rasa persaingan melalui harga karena di warung 

kopi kami ini menyediakan harga yang masih terjangkau harga kopi hitam 

dan Kopi susu berkisar dari 7000 dan juga untuk menu yang lain kami 

memakai produk kemasan seperti yaitu menu Kopi susu, Good day 

Cappucino, Nescafe, dll. Hanya sampai dengan harga 10.000”65 

 

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu Gusniati Sahari selaku 

pemilik warung kopi Kubika yang ada di Jalan Roda Kecamatan Wenang di atas 

menyimpulkan bahwa untuk persaingan harga ini selalu memberikan harga yang 

terjangkau. 

 
65 Gusniati sahari, Harga, tape recorder, 19 Oktober 2020. 
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Sedangkan yang diutarakan oleh seorang informan yang bernama Bapak 

Eros sebagai pengunjung di warung kopi tradisional: ‘‘Kopi hitam dan kopi susu 

harga sangat terjangkau serta berbagai cemilan dan gorengan sangat terjangkau 

untuk harga dan rasa enak untuk di minum sambil santai.’’66 

 

Penulis juga mewancarai Bapak Kia selaku pemilik warung kopi modern 

3AM CofieSpot: 

‘‘Untuk harga di warung kopi modern 3AM CoffieSpot ini sangat beragam 

mulai dari 7.000 – 25.000. Harga disini beragam karena memang menunya 

pun juga beragam. Namun kalau harga kopi warung kopi modern 3AM 

CofieSpot sangat bersaing dengan warung kopi yang lain.’’67 

  

Hal senada juga yang dikatakan oleh Bapak Alfreko Parengkuan selaku 

Barista di Luminoss Coffee and Eatery modern sebagai berikut: 

‘‘Untuk harga kopi yang di Luminoss Coffee and Eatery masih bersaing 

dengan warung kopi-warung kopi yang di kecamatan wenang. Di 

Luminoss Coffee and Eatery juga ada berbagai macam menu dan untuk 

harga mulai dari 10.000 sampai dengan 25.000 ’’.68 

 

Adapun juga wawancara dengan seorang informan yang bernama Aditya 

juga selaku pengunjung Harmoni Kopi: “Untuk harga di Warung kopi modern ini  

menurut saya seorang pekerja merasa dengan fasilitas yang disediakan  dan juga 

menyediakan berbagai macam  menu dengan rasa yang enak saya rasa untuk 

harga masih sangat terjangkau.”69 

Sebagaimana hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa 

mengenai harga kedua warung kopi ini menaruh perhatian yang lebih karena ini 

yang paling penting dari suatu usaha. Untuk harga persaingan warung kopi 

modern sedikit lebih diatas harganya dibandingkan dengan warung kopi 

 
66 Ruslan, Pengunjung Warung Kopi Hoklae, tape recorder, 24 November 2020. 

67 Kia, Harga, tape recorder, 27 Oktober 2020.  

68 Alfreko Parengkuan, Harga, tape recorder, 17 Oktober 2020. 

69 Aditya, Pengunjung Warung Kopi Harmoni, tape recorder, 24 November 2020. 
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tradisional.  Dalam aspek harga merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh 

Arif yang dikutip oleh Nuriddin Firdaus harga dapat diartikan sebagai ekspresi 

sebuah nilai, di mana nilai tersebut menyangkut kegunaan kualitas produk, citra 

yang terbentuk melalui iklan dan promosi, penetapan harga yang mahal maka 

kualitas produk dan jasa tersebut juga akan semakin bagus, namun apabila harga 

tersebut rendah, maka kualitas produk atau jasa akan disesuaikan dengan harga 

tersebut. 

 

d. Tempat  

Bagaimana para pemilik usaha warung kopi tradisional dan warung kopi 

modern dalam hal pemilihan lokasi yang pada dasarnya lokasi yang strategis akan 

mempengaruhi terhadap berlangsungnya suatu usaha. Ketika suatu usaha berada 

di tempat yang strategis tempat parkir luas akan membuat para pengunjung mudah 

untuk menjangkau dan nyaman ketika mereka parkir. lokasi yang dimiliki seorang 

pengusaha untuk mendirikan usahanya harus tetap dimana orang bisa berkunjung 

untuk berbelanja. 

Tempat itu berupa daerah pertokoan, stand atau counter baik didalam 

maupun diluar gedung. Keputusan tentang lokasi, baik untuk perusahaan 

manufaktur maupun perusahaan jasa bisa menentukan keberhasilan perusahaan 

kesalahan yang dibuat saat ini bisa menambah efisiensi. Seleksi lokasi untuk 

perusahaan barang atau manufaktur perlu lebih dekat ke bahan baku atau tenaga 

kerja. Sedangkan untuk perusahaan jasa perlu lebih dekat dengan pelanggan. Dan 

aspek lokasi ini terkadang tidak diterapkan oleh mereka para pemilik warung 

kopi. 

Karena hampir setiap tempat di kecamatan Wenang memiliki warung kopi 

dan itu tidak memperhatikan yang namanya lokasi. Namun tetap bisa banyak 

pelanggan dan pengunjungnya. Sedangkan dalam bisnis warung kopi modern. 

Mereka harus memperhatikan aspek yang satu ini. Dimana lokasi sangat 

menentukan berlangsungnya usaha karena dalam dunia usaha jasa harus 
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mendekati pelanggannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Ibu Caesaria 

Rampengan selaku pemilik warung kopi Hoklae tradisional, sebagai berikut: 

‘‘Untuk lokasi dari warung kopi Hoklae ini sendiri berpindah-pindah awal 

mulanya dari pemilik pertama warung kopi ini di Tomohon, namum owner 

sekarang pemilik warung kopi Hoklae cucunya dari pemilik pertama yang 

memilih lokasi strategis jalan protokol Jenderal Sudirman yang ada di 

kecamatan Wenang.’’70 

 

Hasil wawancara dengan Bapak Marten Laki sebagai pemilik warung kopi 

Karim tradisional: 

‘‘Pemilik warung kopi memberikan pernyataan kalau lokasi sangat 

menentukan keberlangsungan usaha disisi lain punya pelanggan tetap. 

Dimana rumah kopi karim memang sudah 20tahun menjalankan usaha di 

jalan roda kecamatan Wenang, karna di jalan roda ini memang tempat 

yang sangat strategis. Meskipun di lingkungan rumah kopi karim ini 

berdiri juga banyak warung kopi-warung kopi lain. Dan di tempat ini tidak 

membayar sewa hanya saja membayar uang PD Pasar.’’71 

 

 

Hasil wawancara dengan Bapak Renato Gaucho pemilik warung kopi 

modern Old Cafe: 

‘‘Berangkat dari sejarah Old Cafe berdiri tahun 2016 akhir Agustus, 

sepasang suami-istri ini mendirikan warung kopi modern. Pemilihan lokasi 

sangat penting awal mula berdiri Old cafe berada di satu namun pelanggan 

yang masih sepi akhirnya pada tahun kedua 2018 ada yang menjual tanah 

di daerah yang sekarang di tempati oleh Old Cafe berpindahnya Old Cafe 

ini karena menjemput peluang. Mencari tempat atau lokasi yang lebih 

strategis dengan area parkir yang luas sehingga membuat para pengunjung 

nyaman untuk mampir. Dan terbukti di tahun pertama dan kedua ini setiap 

tahun pengunjung dari Old Cafe mengalami kenaikan. Sehingga kami 

yakin bahwa ternyata lokasi juga menentukan berkembang tidaknya usaha 

dengan bertambah tidaknya pelanggan.”72 

 

 
70 Caesaria Rampengan, Lokasi, tape recorder, 13 Oktober 2020.  
71 Marten Naki, Lokasi, tape recorder, 11 Oktober 2020. 

72 Renato Gaucho, Lokasi, tape recorder, 17 Oktober 2020. 
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Penulis juga mewancarai seorang informan yang bernama Mifta selaku 

pengunjung di Harmoni Kopi sebagai berikut: 

“Menurut saya soal lokasi dan dekorasi sangat bagus dan untuk spot-spot 

foto dan membuat saya merasa nyaman.”73 

 

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk 

pemilihan lokasi warung kopi sangat penting karna ini soal kenyamanan 

pengunjung mulai dari tempat parkir yang luas serta tempat yang nyaman. 

Kemudian pemilihan tempat yang strategis warung kopi tradisional dan modern 

sangat memperhatikan karena ini menyangkut peluang untuk usaha warung kopi. 

Kemudian dapat dilihat warung kopi tradisional yang bertempat di jarod yang 

berdekatan dengan pelabuhan yang nyatanya disitu banyaknya orang yang 

berlalulalang kemudian dari warung kopi modern dari segi lokasi lebih banyak 

bertempat di depan jalan atau bertempat di jalan protocol. Dari aspek lokasi 

merujuk ke teori yang dikemukakan oleh Lupiyoadi yang dikutip oleh Tenesia 

Putri Cendani Lokasi berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkas 

dan melakukan kegiatan operasionalnya. Tempat memiliki peranan yang sangat 

penting bagi perusahaan untuk memastikan keberadaan produknya, tujuan dari 

saluran distribusi adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dan 

diinginkan oleh konsumen pada waktu dan tempat yang tepat.  

 

e. People (Orang/PelakuJasa) 

Orang atau Pelaku Jasa (People) Perusahaan yang menyediakan jasa 

keberhasilannya dalam menggait konsumen ditentukan dari kepiawaian petugas 

dalam melayani konsumen yang hendak menikmati jasa yang ditawarkan, oleh 

karena jasa memiliki salah satu sifat tidak berwujud maka sebuah kewajiban bagi 

petugas untuk meyakinkan para konsumennya. 

 
73 Mifta, Pengunjung Harmoni Kopi, tape recorder,  24 November 2020.     
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Pelayanan sebagai kunci keberhasilan dari sebuah usaha apalagi pada 

usaha bidang jasa. Peranan pelayanan akan lebih besar dan menentukan jika pada 

kegiatan jasa tersebut bersaing dalam upaya merebut pangsa pasar atau pelanggan. 

Salah satu cara agar penjualan atau usaha jasa lebih unggul dibandingkan para 

pesaing adalah dengan memberikan pelayanan yang bagus. Sehingga para 

pelanggan akan kembali lagi karena mereka nyaman dan merasa diperhatikan atas  

pelayanan yang diberikan. 

Untuk warung kopi tradisional maupun warung kopi modern semua akan 

meperhatikan yang namanya pelayanan. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Ibu 

Titi Husain sebagai pemilik warung kopi Tiyo sebagai berikut: 

‘‘Kalau dari segi pelayanan yang paling kami perhatikan disaat pelanggan 

mulai duduk kami segera bertanya atau melayani, dan untuk karyawan 

yang akan bekerja dirumah kopi ini ibu Titi Husain sebagai pemilik 

warung kopi Tiyo ini mengatakan bahwa yang terpenting karyawan harus 

bekerja dengan jujur.’’74 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Imam Budiman selaku pemilik 

warung kopi Harmoni Kopi, beliau mengatakan bahwa: 

“Untuk pelayanan yang kami berikan sangat mengedepankan sikap ramah 

kepada pelanggan. Intinya welcome ketika mereka para pelanggan datang 

dan sesegera mungkin membuatkan apa yang mereka pesan. Selain itu 

menurut saya sebagai owner mengatakan kepada para pelayan agar tetap 

menjaga kebersihan ketika pelanggan telah beranjak pulang para pelayan 

sesegera mungkin membersihkan meja agar pelanggan baru yang akan 

datang merasa nyaman untuk duduk dimeja tersebut.”75 

 

Berikutnya di perkuat dengan pernyataan oleh Bapak Alfredo Parengkuan 

selaku Barista warung kopi modern Luminoss Coffee and Eatery: 

‘‘Untuk pelayanan yang kami unggulkan disini ialah harus ramah kepada 

pelanggan dan juga secara berpakaian harus rapih dan sopan. selain itu 

kami juga menyediakan tempat yang sangat nyaman dan juga 

menyediakan fasilitas wifi. Kami juga berusaha mengenal para pelanggan 

 
74 Titi Husain, People, tape recorder, 22 Oktober 2020.   
75 Imam Budiman, People, tape recorder, 3 November 2020. 
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yang baru datang maupun yang sudah sering datang. Memberikan 

pelayanan yang bagus dalam hal penyediaan pesanan”76 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan mengenai 

pelaku jasa dari kedua warung kopi diatas pelayanan yang di berikan kepada 

setiap pengunjung sesegera mungkin melayani pelanggan yang sudah memesan. 

Dari segi People/ Pelaku jasa ini meurujuk kepada teori yang dikemukakan oleh 

Zeithaml and Bitner yang dikutip Didin Fatihudin ialah people/pelaku jasa  adalah 

semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat 

mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen-elemen dari "people” adalah pegawai 

perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap 

dan penampilan karyawan mempunyai pengaruh terhadap persepsi konsumen atau 

keberhasilan penyampaian jasa (service encounter). Dari penjelasan di atas bahwa 

dapat penulis simpulkan bahwa warung kopi tradisional dan warung kopi modern 

melayani dengan baik akan tetapi untuk warung kopi tradisional tidak memakai 

atribut penampilan dalam menyajikan mereka hanya memakai pakaian biasa tetapi 

tetap rapih sedangkan untuk warung kopi modern mereka mementingkan 

penampilan dari segi pelaku jasa/pelayan harus memakai atribut sepatu dengan 

pakaian yang rapih. 

f. Proses 

Proses adalah sesuatu yang mencakup bagaimana cara para pemilik usaha 

melayani permintaan tiap konsumennya. Mulai dari konsumen tersebut memesan 

hingga sampai akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. 

Proses juga yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan kepada 

konsumen atau pengunjung selama melakukan pembelian. Dari segi ini para 

pemiik usaha warung kopi tradisional dan warung kopi modern mereka sangat 

memperhatikan kualitas, karena memberikan kepuasan pada pengungjung atau 

konsumen merupakan hal utama. 

Dari segi proses untuk warung kopi tradisional sebagian besarnya masih 

menggunakan produk kopi dari dalam negeri atau daerah di mana warung itu 

 
76 Alfrero Parengkuan, People, tape recorder, 17 Oktober 2020. 
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berada dan cara penyajiannya masih menggunakan alat manual seadanya. 

Sebagaimana penjelasan wawancara dengan Adit selaku seorang barista di warung 

kopi INO tradisional, sebagai berikut: 

“Kalau awal mula pelanggan datang kami hanya menanyakan apa yang 

ingin pelanggan pesan, dan dari segi pembuatan kopi, warung kopi INO 

menggunakan kopi biji dari daerah Toraja, Sumatera dan kopi dari 

Kotamobagu, kemudian biji kopi itu disangrai dan digiling sampai halus, 

kemudian dalam proses penyeduhan kopi kami masih menggunakan alat-

alat yang manual”77 

 

Sama halnya dalam segi proses yang dilakukan oleh warung kopi Hoklae, 

sebagaimana penjelasan wawancara dengan Ibu Caesaria Rampengan selaku 

pemilik warung kopi Hoklae tradisional sebagai berikut: “Dari segi proses untuk 

pembuatan kopi itu sendiri, Kami memasok biji kopi asli dari daerah 

Kotamobagu. Kemudian biji kopinya disangrai lalu digiling dengan alat 

penggiling kopi yang masih manual”78 

Dalam segi proses ini yang dilakukan oleh para pemilik warung kopi 

tradisional alatnya masih sangat manual atau masih tradisional beda halnya 

dengan pemilik warung kopi modern yang peralatannya sudah sangat canggih. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Kia sebagai pemilik warung kopi 

modern 3AM CofieSpot, sebagai berikut: 

“Kalau kami dari cara pembuatan kopi kami mempunyai rasio atau 

takarannya masing-masing. Kemudian dalam masalah brewing 

(penyeduhan), kami tinggal menggunakan alat seperti Moka pot, Vietnam 

drip dan V60 sesuai selerah dari pengunjung atau konsumen itu sendiri dan 

juga untuk masapakai kopi itu sendiri hanya bisa dipakai 1-2 kali seduh.79 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Imam Budiman sebagai pemilik 

warung kopi Harmoni Kopi, beliau mengatakan bahwa: 

“Mulai dari awal pelanggan datang dan kemudian cara pembuatan kopi 

sampai dengan penyajiannya, kami di Harmoni Kopi ini pada saat 

 
77 Adit, Proses, tape recorder, 22 Oktober 2020. 
78 Caesaria Rampengan, Proses, tape recorder, 13 Oktober 2020. 
79 Kia, Proses, tape recorder, 27 Oktober 2020. 
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pelanggan datang kami langsung memberikan daftar menu dan juga 

selembar kertas agar pelanggan bisa langsung melihat dan kemudian 

menulis dikertas menu apa yang mereka inginkan, dan jika pelanggan suda 

selesai maka waiters/pelayan akan mengunjungi pelanggan lalu segera 

memproses menu yang dipesan. Kemudian dari segi kopi itu menggunakan 

kopi kemasan yang biji kopinya masih utuh. Kemudian biji kopi tersebut 

akan kami giling dengan alat penggiling yang di sebut Grinder Kopi.”80 

 

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa warung kopi 

Tradisional dalam proses awal pelanggan datang sampai dengan proses 

pembuatan kopi warung kopi tradisional tidak menggunakan brosur/menu  dan 

juga untuk proses pembuatan kopi masih menggunakan alat-alat manual dan di 

sangrai lalu digiling dengan alat penggiling yang masih manual hand dan untuk 

warung kopi Modern terkait awal pelanggan datang pelayan langsung 

memberikan menu dan kemudian memproses apa yang pelanggan inginkan atau 

butuhkan kemudian dari segi pembuatan kopi di warung kopi modern 

menggunakan alat seperti moka pot, Vietnam drip, dan V60 dan juga memakai 

alat penggiling Grinder Kopi.  

Berkaitan dengan proses merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh 

Zeitand dan Bitser yang dikutip oleh Didin Fatihudin ialah proses adalah suatu 

procedure actual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan untuk 

menyampaikan jasa. Elemen proses ini mempunyai arti suatu upaya perusahaan 

dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumennya. Untuk perusahaan, kerja sama antara pemasaran dan 

operasional sangat penting dalam elemen proses ini, terutama dalam melayani 

segala kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam aspek proses warung kopi 

tradisional dengan warung kopi modern ini terlihat bahwa warung kopi modern 

lebih unggul dalam proses penyajian dan juga proses pembuatan kopi karena 

terlihat warung kopi modern lebih mengikuti jaman dibandingkan dengan warung 

kopi tradisional yang tetap mempertahankan konsep yang seadanya atau 

tradisional. 

 
80 Imam Budiman, Proses, tape recorder, 3 November 2020. 
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Berikut Gambar tampat proses pembuatan kopi yang ada di warung kopi 

Tradisional dan warung kopi Modern:  

 

Gambar 4.4 Tempat Proses Pembuatan Kopi di warung kopi Tradisional 

 

Gambar 4.5 Tempat Proses Pembuatan Kopi di warung kopi Modern 

Foto tempat proses pembuatan kopi yang ada di salah satu warung kopi 

tradisional dan juga warung kopi modern, dapat dilihat darii gambar diatas bahwa 

warung kopi tradisional masih memakai alat-alat yang sederhana untuk 
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pembuatan kopi sedangkan warung kopi modern sudah memakai alat-alat yang 

modern untuk membuaat kopi ataupun dalam penyajian. 

 

g. Physical Evidence (Bukti fisik) 

Physical evidence bukti fisik  merupakan suatu hal yang secara nyata turut 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk 

jasa yang ditawarkan, Bukti fisik yakni keadaan atau kondisi yang di dalamnya 

juga termasuk suasana. Karakteristik lingkungan merupakan segi paling nampak 

dalam kaitannya dengan situasi. Fasilitas pendukung merupakan bagian dari 

pemasaran jasa yang memiliki peranan cukup penting. Karena jasa yang 

disampaikan kepada pelanggan tidak jarang memerlukan fasilitas pendukung di 

dalam penyampaian”. 

Hal ini akan semakin memperkuat keberadaan dari jasa tersebut. Karena 

dengan adanya fasilitas pendukung secara fisik, maka jasa tersebut akan dipahami 

oleh pelanggan atau pengunjung. Para pemilik usaha dalam menciptakan layanan 

berkualitas juga sangat memperhatikan elemen layanan fisik seperti, Prasarana 

yang berkaitan dengan layanan pengunjung, bukti fisik ini sangat penting bagi 

pemilik warung kopi-warung kopi baik itu tradisional maupun modern, karena 

dapat mempengaruhi kenikmatan yang didapat oleh  para pengunjung. 

Untuk warung kopi tradisional maupun warung kopi modern semua akan 

memperhatikan yang namanya bukti fisik ini. Hal ini sesuai dengan yang di 

utarakan oleh Ibu Titi Husain sebagai pemilik warung kopi Tiyo Tradisional, 

sebagai berikut: “Bukti fisik kami hanya memakai kursi dan meja yang seadanya 

karena memang kami hanya tetap mempertahankan design yang sederhana tetapi 

tetap nyaman Karena kursi dan meja yang kita tata tidak berhempitan.”81 

 

Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Ibu Gusniati sahari selaku pemilik 

Warung kopi Kubika sebagai berikut: 

 
81 Caesaria Rampengan, Physical Evidence, tape recorder, 13 Oktober 2020. 
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“Kalau di warung kopi ini, bukti fisiknya lebih ke penataan dekorasi nya 

dengan memaksimalkan peletakan tempat duduk dan mejanya yang 

sangatlah sederhana hanya terdiri dari kursi plastik dan meja tetapi tidak 

terlalu berhimpitan, agar para pengunjung merasa lebih bebas dalam 

melakukan segala aktifitas di dalam warung kopi ini”82 

. 

Berkaitan dengan bukti fisik tampilan warung kopi modern berbeda 

dengan warung kopi tradisional. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan wawancara 

dengan Bapak Alfredo Parengkuan selaku Barista di Luminoss Coffee and Eatery 

modern sebagai berikut: 

“Untuk bukti fisik di Luminoss Coffee and Eatery ini memakai kosep 

Classic Metro karena mengikuti jaman agar supaya pengunjung sambil 

menikmati kopi juga bisa berfoto di berbagai sudut dan juga kami 

memasangan cctv jadi akan sangat terawasi dan terpantantau. Kenyamanan 

juga tidak kalah, untuk membuat para pelanggan nyaman kami sediakan 

full free wifi tempat duduk yang banyak model penataan sehingga 

membuat para pelanggan lebih nyaman dan tidak bosan.”83 

 

Hal senada juga sebagaimana penjelasan yang dikatakan oleh pemilik 

warung kopi Old Cafe modern sebagai berikut: 

“Kalau kami dari konsep awal memang mengambil temanya sesuai dengan 

nama Old Cafe itu sendiri. Jadi orang-orang atau pelanggan merasa berada 

pada jaman dulu, ditambah juga dengan tempat duduknya yang beraneka 

ragam, ada sofa, ada yang dari kayu dan ada juga tempat duduk tingi 

sehingga itu bisa membuat kita memilih sesuai dengan keinginan dan 

selera kita.”84 

 

 Berkaitan dengan bukti fisik penulis menyimpulkan bahwa bukri fisik 

yang ada di warung kopi tradisional dan warung kopi modern. Dari segi 

tampilannya mungkin warung kopi modern lebih unggul. Karena tampilan yang 

ada di dalam warung kopi modern lebih menggunakan konsep seperti Cafe 

dengan menyelaraskan fasilitas yang didukung seperti yang ada di Cafe pula. 

Sehingga pada bagian-bagian tertentu disesuaikan dengan nilai lebih dan juga 

 
82 Gusniati sahari, Physical Evidence, tape recorder, 19 Oktober 2020 

83 Alfreko Parengkuan, Physical Evidence, tape recorder, 17 Oktober 2020. 
84 Renato Gaucho, Physical Evidende, tape recorder, 17 Oktober 2020. 
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dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung karena adanya tempat parkir 

ditambah juga penataan design ruangan yang bagus dan juga luas serta adanya 

CCTV dan juga free Wifi berbeda dengan warung kopi tradisional yang tetap 

mempertahankan bukti fisik seperti penataan meja, segi bagunan kemudian dari 

segi dekorasi mereka tetap mempertahankan semua seadanya. 

 Sebagaimana pembahasan di atas mengacu kepada teori yang 

dikemukakan oleh Zeithaml and Bitner yang dikutip oleh Didin Fatihudin dan 

Anang Firmansyah pengertian physical evidence adalah sebagai berikut: Physical 

evidence (sarana fisik) ini merupakan suatu hal yang mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli dan menggunakan produk yang di tawarkan. Unsur-

unsur yang termasuk didalam fisik antara lain lingkungan fisik, dalam hal ini 

bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna dan barang-barang lainnya 

yang disatukan dengan service yang di berikan seperti tiket, sampul, label, dan 

lain sebagainya. 

 Berikut foto Bukti Fisik dari salah satu warung kopi Tradisional dan 

warung kopi Modern: 

 

Gambar 4.6 Bukti Fisik di warung kopi Tradisional 
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Gambar 4.7 Bukti Fisik di warung kopi Tradisional 

 

 

Gambar 4.8 Bukti Fisik di warung kopi Tradisional 
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Gambar 4.9 Bukti Fisik di warung kopi Modern 

 

Gambar 4.10 Bukti Fisik di warung kopi Modern 
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Gambar 4.11 Bukti Fisik di warung kopi Modern 

 

Foto bukti fisik dari beberapa warung kopi tradisional dan warung kopi 

modern yang ada di kecamatan wenang kota manado. Dapat dilihat dari foto 

tersebut bukti fisik dari warung kopi tradisional sangatlah sederhana dari segi tata 

meja dan konsep sangat seadanya beda halnya dengan warung kopi modern dapat 

dilihat dari foto tersebut bahwa warung kopi modern lebih terkonsep dari interior 

yang ada sangat memiliki konsep dan sangat mementingkan tampilan interior. 

Dari teori dan data yang dipaparkan dengan hasil wawancara dan observasi 

dilapangan yaitu analisis persaingan usaha antara warung kopi tradisional dengan 

warung kopi modern di Kecamatan Wenang Kota Manado meliputi: Product 

(produk), Place (tempat), Price (harga), Promotion (promosi), People (orang), 

Process (proses), Physical Evidence (bukti fisik). Tidak semua para pelaku 

pemilik usaha akan menerapkan terkait Ruang lingkup persaingan yang telah di 

rumuskan dengan 7P tersebut yakni, Mungkin dari sekian pengusaha hanya 

sebagian yang menerapkan. 
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Tabel 4.1 

Temuan Hasil Wawancara 

No. Indikator Hasil Wawancara 

1.  Persaingan Usaha 

Ruang Lingkup Persaingan Usaha: 

1. Produk: produk yang ditawarakan oleh 

masing-masing warung kopi. 

2. Promosi: startegi yang digunakan oleh 

para pemilik usaha untuk mengenalkan 

usahanya. 

3. Harga: harga yang di tetakan oleh para 

pemilik warung kopi 

4. Tempat/lokasi: pemilihan lokasi oleh  

para pemilik usaha. 

5. Orang/pelakujasa:Para pemilik usaha 

menyediakan jasa keberhasilannya dalam 

menggait konsumen. 

6. Proses: Cara para pemilik usaha melayani 

permintaan tiap konsumennya 

7. Bukti fisik: Fasilitas pendukung 

merupakan bagian dari pemasaran dalam 

persaingan usaha. 

2.  

Ruang lingkup 

gambaran 

persaingan usaha 

antara warung 

kopi modern dan 

warung kopi 

tradisional 

 

Dari ruang lingkup persaingan usaha yang 

telah dirumuskan dengan 7P tersebut, rata-

rata dari pemilik usaha warung kopi 

tradisional hanya menjalankan 2 atau 3 aspek 

yang terdapat pada ruang lingkup persaingan 

atau 7p yakni: Produk, promosi, harga, 

lokasi, pelaku jasa/orang, proses dan bukti 

fisik. Bedah halnya dengan pemilik usaha 

warung kopi moderen. Dari ke 7 ruang 

lingkup persaingan usaha atau aspek tersebut 

semuanya digunakan dan dijalankan. 
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Dan yang menjadi perbedaan persaingan antara warung kopi tradisional 

dan warung kopi modern, yakni pada aspek persaingan usaha meliputi produk, 

promosi, harga, tempat/ lokasi, orang/pelaku jasa, proses dan bukti fisik. 

Sedangkan gambaran persaingan ruang lingkup usaha yang terjadi di lapangan 

antara warung kopi tradisional dengan modern. Bahwasannya warung kopi 

tradisional hanya bersaing pada pemilihan lokasi dan penyediaan produk atau 

menu yang ditawarkan dan juga tetap menawarkan harga yang rendah dan penulis 

melihat fenomena yang terjadi dilapangan bahwa dari warung kopi tradisional 

dalam segi menarik konsumen dari para pemilik warung kopi hanya sebatas yang 

terpenting pelanggannya sudah konstan atau pelanggan tidak berubah atau bisa 

dikatakan yang datang hanyalah pelanggan tetap saja dan tidak ingin 

mengembangkan lagi.  

Sedangkan untuk warung kopi modern, mereka memakai seluruh aspek 

atau 7P tersebut yaitu mulai dari: produk, promosi, harga, tempat/ lokasi, 

orang/pelaku jasa, proses dan bukti fisik yang mereka tawarkan sehingga warung 

kopi modern yang lebih unggul dalam bersaing karna mereka berusaha memenuhi 

semua aspek tersebut dan mereka juga berupaya agar usaha mereka tetap 

berkembang mengikuti trend yang ada agar supaya yang datang bukan hanyalah 

pelanggan tetap tetapi pelanggan baru atau pelanggan yang hanya melihat dari 

segi promosi misalnya iklan di sosial media bahkan pelanggan hanya lewat di 

depan rumah kopi dan melihat dari segi bukti fisik yang ada sehingga pelanggan 

akan tertarik akan terus berdatangan. Meskipun antara warung kopi tradisional 

dan warung kopi modern itu persaingannya sangat lemah karena mereka punya 

pangsa pasar tersendiri. Namun tetap ada persaingan usaha antara warung kopi 

tradisional dan warung kopi modern di beberapa hal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Persaingan usaha ialah usaha-usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan 

yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga, 

iklan promosi, variasi dan kualitas kemasan dan desain yang paling 

menguntungkan dan menarik sehingga memperoleh banyak pelanggan. 

Dimana persaingan usaha warung kopi tradisional dengan warung kopi 

modern di Kecamatan Wenang Kota Manado dapat dilihat masih tergolong 

sebagai persaingan usaha yang sehat. Karena dari tujuan penelitian ini ialah 

meneliti persaingan usaha dalam hal tarik menarik pengunjung/pelanggan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya 

tentang ruang lingkup persaingan usaha antara warung kopi tradisional dengan 

warung kopi modern di Kecamatan Wenang Kota Manado meliputi: Product 

(produk), Place (tempat), Price (harga), Promotion (promosi), People (orang), 

Process (proses), Physical Evidence (bukti fisik). Tidak semua para pelaku 

pemilik usaha akan menerapkan atau menjalankan terkait ruang lingkup 

persaingan  

Bahwasannya dari analisis persaingan usaha yang telah di rumuskan 

dengan 7P tersebut, rata-rata dari pemilik usaha warung kopi tradisional hanya 

menjalankan 3 aspek yang terdapat pada ruang lingkup persaingan atau 7P 

tersebut. Bedah halnya dengan pemilik usaha warung kopi modern. Dari ke 7 

ruang lingkup persaingan usaha atau aspek tersebut semuanya digunakan dan 

dijalankan. Meskipun antara warung kopi tradisional dan warung kopi modern itu 

persaingannya sangat lemah karena mereka punya pangsa pasar tersendiri. 
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B. Saran 

 Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangsi 

pemikiran dan bahan masukan kepada pemilik usaha warung kopi tradisional dan 

warung kopi modern di Kecamatan Wenag Kota Manado, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk pemilik warung kopi tradisional harus lebih maksimal dalam 

upaya mejalankan ruang lingkup pemasaran atau 7P agar jaungkauan 

marketnya dan pangsa pasar lebih banyak. 

2. Untuk pemilik warung kopi modern pada dasarnya dalam menjalankan 

ruang lingkup pemasaran atau 7P sudah baik dan sudah dapat 

membedakan dengan para pesaingnya. Namun perlu adanya inovasi 

terus menerus bagi warung kopi modern karena seiring banyaknya 

pesaing warung kopi yang telah melakukan hal yang sama seperti yang 

telah dilakukan warung kopi modern saat ini. 
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REDUKSI DATA 

(Wawancara, Observasi, Dokumentasi) 

 

 

no Informan Wawancara Analisis 

1 Gusniati 

Sahari 

Pemilik 

warung 

kopi 

Kubika 

(Tradisio

nal) 

- Promosi 

Kalau ketika ditanyakan mengenai 

promosi. Saya tidak menggunakan 

promosi yang spesial. Cukup melalui 

dari cerita-kecerita orang atau 

pengunjung warung kopi yang pernah 

ke warung kopi ini 

- Harga 

Untuk persaingan saya rasa persaingan 

melalui harga karena di warung kopi 

kami ini menyediakan harga yang masih 

terjangkau harga kopi hitam dan Kopi 

susu berkisar dari 7000 dan juga untuk 

menu yang lain kami memakai produk 

kemasan seperti yaitu menu Kopi susu, 

Good day Cappucino, Nescafe, dll. 

Hanya sampai dengan harga 10.000. 

- Bukti Fisik 

Kalau di warung kopi ini, bukti fisiknya 

Berdasarkan hasil 

wawancara dengan 

informan Warung 

Kopi Tradisonal 

penulis 

menyimpulkan 

bahwa warung kopi 

tradisional hanya 

menerapkan 3 

Aspek saja yaitu 

aspek Produk. Price 

dan Tempat karena 

dapat dilihat dari 

hasil wawancara 

dengan para 

informan warung 

kopi tradisional. 

Intinya mereka 

hanya menjual 



 

 

 

lebih ke penataan dekorasi nya dengan 

memaksimalkan peletakan tempat 

duduk dan mejanya yang sangatlah 

sederhana hanya terdiri dari kursi 

plastik dan meja. 

produk yang 

memang sudah 

legend dan menjadi 

ciri khas mereka dan 

untuk Harga mereka 

tetap mematok 

harga yang rendah 

agar semua 

kalangan bisa 

masuk Kemudian 

dari Tempat warung 

kopi tradisional 

memiliki 

keunggulan yaitu 

berada di Jalan 

Roda yang tempat 

tersebut memang 

sudah terkenal dari 

jaman dulu. 

2 Marten 

Naki 

Pemilik 

warung 

- Produk  

Ya, kalau untuk persaingan produk, 

boleh dilihat sendiri produk yang kami 

tawarkan.  Untuk produk yang kami 

 



 

 

 

kopi 

Karim 

(Tradisio

nal) 

tawarkan di warung kopi ini, hanya kopi 

hitam dengan kopi susu, tidak ada yang 

lain.  

- Tempat 

Pemilik warung kopi memberikan 

pernyataan kalau lokasi sangat 

menentukan keberlangsungan usaha 

disisi lain punya pelanggan tetap. 

Dimana rumah kopi karim memang 

sudah 20tahun menjalankan usaha di 

jalan roda kecamatan Wenang. 

3 Adit 

Barista 

warung 

kopi Ino 

(Tradisio

nal) 

- Promosi 

Kalau promosi kadang kami melakukan 

promosi, tapi mungkin ada pengunjung 

yang pernah ke sini. lalu menceritakan 

dari mulut ke mulut bahwasanya di sini 

ada warung kopi 

- Proses 

Kalau awal mula pelanggan datang 

kami hanya menanyakan apa yang ingin 

pelanggan pesan, dan dari segi 

pembuatan kopi, warung kopi INO 

menggunakan kopi biji dari daerah 

 



 

 

 

Toraja, Sumatera dan kopi dari 

Kotamobagu, kemudian biji kopi itu 

disangrai dan digiling sampai halus, 

kemudian dalam proses penyeduhan 

kopi kami masih menggunakan alat-alat 

yang manual 

4 Caesaria 

Rampeng

an 

Pemilik 

warung 

kopi 

HokLae 

(Tradisio

nal) 

- Produk  

Produk yang kami tawarkan untuk 

usaha warung kopi kami, sampai saat ini 

ya produk utama yaitu, minuman kopi 

hitam dan kopi susu hanya itu 

- Tempat 

Untuk lokasi dari warung kopi Hoklae 

ini sendiri memilih lokasi strategis jalan 

protokol Jenderal Sudirman yang ada di 

Kecamatan Wenang 

 

5 Titi 

Husain 

Pemilik 

warung 

kopi Tiyo 

(Tradisio

mal) 

- People/Pelaku Usaha 

Kalau dari segi pelayanan yang paling 

kami perhatikan disaat pelanggan mulai 

duduk kami segera bertanya atau 

melayani, ibu Titi Husain sebagai 

pemilik warung kopi Tiyo ini 

mengatakan bahwa yang terpenting 

 



 

 

 

karyawan harus bekerja dengan jujur. 

 

- Bukti Fisik 

Bukti fisik kami hanya memakai kursi 

dan meja yang seadanya karena 

memang kami hanya tetap 

mempertahankan design yang sederhana 

tetapi tetap nyaman Karena kursi dan 

meja yang kita tata tidak berhempitan 

6 Imam 

Budiman 

Pemilik 

warung 

kopi 

Harmoni 

kopi 

(Modern) 

- Promosi 

Untuk promosi harmoni kopi 

menggunakan beberapa sosial media 

seperti Facebook dan Instagram karna 

hal itu sangat efektif untuk harmoni 

kopi . 

- People/Pelaku Usaha 

Untuk pelayanan yang kami berikan 

sangat mengedepankan sikap ramah 

kepada pelanggan. Intinya welcome 

ketika mereka para pelanggan datang 

dan sesegera mungkin membuatkan apa 

yang mereka pesan. Dan juga saya 

sebagai owner mengatakan kepada para 

Berdasarkan Hasil 

wawancara saya 

dengan para pemilik 

ataupun Barista di 

warung kopi 

Modern dapat 

dilihat dari hasil 

wawancara saya 

bahwa mereka 

memakai  atau 

menerapkan semua 

aspek. 



 

 

 

pelayan agar tetap menjaga kebersihan 

ketika pelanggan telah beranjak pulang 

para pelayan sesegera mungkin 

membersihkan meja agar pelanggan 

baru yang akan datang merasa nyaman 

untuk duduk dimeja tersebut. 

- Proses 

pada saat pelanggan datang kami 

langsung memberikan daftar menu dan 

juga selembar kertas agar pelanggan 

bisa langsung melihat dan kemudian 

menulis dikertas menu apa yang mereka 

inginkan, dan jika pelanggan suda 

selesai maka waiters/pelayan akan 

mengunjungi pelanggan lalu segera 

memproses menu yang dipesan. 

Kemudian dari segi kopi itu 

menggunakan kopi kemasan yang biji 

kopinya masih utuh. Kemudian biji kopi 

tersebut akan kami giling dengan alat 

penggiling yang di sebut Grinder Kopi. 

7 Kia 

Pemilik 

- Promosi 

Untuk Promosi kami juga bekerja sama 

 



 

 

 

warung 

kopi 3Am 

coffie 

spot 

(Modern) 

dengan aplikasi Link aja & OVO. Kami 

melakukan promosi melalui aplikasi 

tersebut, adapun kami juga memberikan 

cashback atau diskon jika pelanggan 

melakukan transaksi melalui aplikasi 

tersebut 

- Harga 

Untuk harga di warung kopi modern 

3AM CoffieSpot ini sangat beragam 

mulai dari 7.000 – 25.000. Harga disini 

beragam karena memang menunya pun 

juga beragam. Namun kalau harga kopi 

warung kopi modern 3AM CofieSpot 

sangat bersaing dengan warung kopi 

yang lain. 

- Proses 

Kalau kami dari cara pembuatan kopi 

kami mempunyai rasio atau takarannya 

masing-masing. Kemudian dalam 

masalah brewing (penyeduhan), kami 

tinggal menggunakan alat seperti Moka 

pot, Vietnam drip dan V60 sesuai 

selerah dari pengunjung atau konsumen 



 

 

 

itu sendiri dan juga untuk masapakai 

kopi itu sendiri hanya bisa dipakai 1-2 

kali seduh 

8 Renato 

Gaucho 

Pemilik 

warung 

kopi Old 

café 

(Modern) 

- Produk 

Dalam hal bersaing dengan warung kopi 

tradisional, mungkin kami lewat rasa, 

karena kalau masalah warung kopi 

tradisional itu identik dengan satu atau 

dua rasa kopi dengan menu hanya kopi 

hitam dan kopi susu. Dan sebisa 

mungkin kami menyediakan menu itu 

mencakup semua segmen artinya apa 

yang dibutuhkan kami sediakan. 

- Tempat 

Berangkat dari sejarah Old Cafe berdiri 

tahun 2016 akhir Agustus, sepasang 

suami-istri ini mendirikan warung kopi 

modern. Pemilihan lokasi sangat 

penting awal mula berdiri Old cafe 

berada di satu namun pelanggan yang 

masih sepi akhirnya pada tahun kedua 

2018 ada yang menjual tanah di daerah 

yang sekarang di tempati oleh Old Cafe 

 



 

 

 

berpindahnya Old Cafe ini karena 

menjemput peluang. Mencari tempat 

atau lokasi yang lebih strategis dengan 

area parkir yang luas sehingga membuat 

para pengunjung nyaman untuk mampir. 

Dan terbukti di tahun pertama dan 

kedua ini setiap tahun pengunjung dari 

Old Cafe mengalami kenaikan. 

Sehingga kami yakin bahwa ternyata 

lokasi juga menentukan berkembang 

tidaknya usaha dengan bertambah 

tidaknya pelanggan. 

- Bukti Fisik 

Kalau kami dari konsep awal memang 

mengambil temanya sesuai dengan 

nama Old Cafe itu sendiri. Jadi orang-

orang atau pelanggan merasa berada 

pada jaman dulu, ditambah juga dengan 

tempat duduknya yang beraneka ragam. 

9 Alfreko 

Parengku

an 

Barista 

- Harga 

Untuk harga kopi yang di Luminoss 

Coffee and Eatery masih bersaing 

dengan warung kopi-warung kopi yang 

 



 

 

 

warung 

kopi 

Lominous

s eat and 

entry 

(Modern) 

di kecamatan wenang. Di Luminoss 

Coffee and Eatery juga ada berbagai 

macam menu dan untuk harga mulai 

dari 10.000 sampai dengan 25.000 

- People/Pelaku Usaha 

Untuk pelayanan yang kami unggulkan 

disini ialah harus ramah kepada 

pelanggan dan juga secara berpakaian 

harus rapih dan sopan. selain itu kami 

juga menyediakan tempat yang sangat 

nyaman dan juga menyediakan fasilitas 

wifi.  

- Bukti Fisik 

Untuk bukti fisik di Luminoss Coffee 

and Eatery ini memakai kosep Classic 

Metro karena mengikuti jaman agar 

supaya pengunjung sambil menikmati 

kopi juga bisa berfoto di berbagai sudut 

. 

10 Randi  

Barista 

warung 

kopi 

- Produk 

Kalau dari segi minuman, produknya 

macam-macam, ada Arabika, Arabika 

Gold, Cappucino, Coffe Caramel dan 

 



 

 

 

Vietnam 

style 

(Modern) 

Vanila Latte. Jadi ada banyak jenis 

minuman, hal ini supaya nantinya 

konsumen lebih leluasa memilih jenis 

minuman yang kami sediakan 

 

1 Mifta 

da

n 

Ad

ity

a 

- Produk 

Ketertarikan saya terhadap warung 

kopi modern karena produk 

yang beragam dan mempunyai 

varian rasa dan  menunya 

bermacam-macam. 

- Harga 

Untuk harga di Warung kopi 

modern ini  menurut saya 

seorang pekerja merasa dengan 

fasilitas yang disediakan  dan 

juga menyediakan berbagai 

macam  menu dengan rasa yang 

enak saya rasa untuk harga 

masih sangat terjangkau 

- Lokasi dan Bukti Fisik 

Menurut saya soal lokasi dan 

dekorasi sangat bagus dan 

Setelah 

mendapat 

informasi 

dari 

informan 

dari 

pengunjung 

warung kopi 

modern 

penulis 

menyimpulk

an bahwa 

para 

pengunjung 

mempunyai 

ketertarikan 

dalam 

warung kopi 



 

 

 

untuk spot-spot foto dan 

membuat saya merasa nyaman. 

modern 

ialah dari 

segi produk 

yang 

mempunya 

banya 

varian dan 

soal harga 

para 

pengunjung 

merasa 

harga yang 

diberikan 

oleh warung 

kopi modern 

sudah 

sangat 

terjangkau 

dan juga 

dari segi 

dekorasi 

ruangan 

membuat 



 

 

 

para 

pengunjung 

betah untuk 

berlama-

lama. 

2 Eros 

Dan 

Rusl

an 

- Produk 

Yang paling saya sukai dari 

produk yang ditawakan oleh 

Hoklae adalah kopi hitam 

karena cara penyajiannya 

yang masih sederhana.  

- Harga 

Kopi hitam dan kopi susu harga 

sangat terjangkau serta 

berbagai cemilan dan 

gorengan sangat terjangkau 

untuk harga dan rasa enak 

untuk di minum sambil santai 

Menurut 

penulis para 

pengunjung 

dari warung 

kopi 

tradisional 

mempunya 

ketertarikan 

sendiri 

mulai dari 

produk yang 

sebagaiman 

mana 

informasi 

yang penulis 

dapatkan 

bahwa 

pengunjung 



 

 

 

tetarik 

dengan 

produk yang 

dan cara 

penyajian 

yang 

sederhana 

dan juga  

untuk harga 

pengunjung 

merasa 

sangat 

terjangkau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Tanggal : 13 Oktober 2020 

Narasumber  : Ibu Caesaria Rampengan (Pemilik warung kopi HokLae) 

Warung Kopi : Tradisional  

1. Apa saja bu  produk yang ada di warung kopi hoklae ini? 

Jawab : Produk yang torangi tawarkan untuk usaha warung kopi kami, 

sampai saat ini ya produk utama yaitu, minuman kopi hitam dan kopi 

susu. Sedangkan kalau temannya minum kopi yang kami sediakan 

gorengan. 

2. Lalu bagaimana rumah kopi hoklae ini dari segi promosi? 

Jawab : untuk depe promos torang pe warung kopi nyanda menggunakan 

promosi karena depe lokasi berada di jalan protocol. 

3. Kalo dari harga dang bu start berapa sampai berapa untuk segelas kopi 

bu? 

Jawab : sangat terjangkau di mulai dari harga Rp.6000 sampai Rp.10.000 

4. Kalo Terkait lokasi warung kopi hoklae menurut ibu dalam 

mempertahankan ibu pe usaha ini apa penting? 

Jawab : Untuk lokasi dari warung kopi Hoklae ini sendiri berpindah-

pindah awal mulanya kan ini Kong(opa) pe usaha dan kemudian Kong 

meninggal, baru tumah kopi di Tomohon ini yang so kelola dari generasi 

kedua, da kemudian cucu yaitu saya berinisiatif m buka di manado lalu 



 

 

 

torang pilih mo buka disini yang torang tau sendiri ini lokasi strategis 

jalan protokol Jenderal Sudirman pas juga dimuka toyota. 

5. Kalau dari segi bukti fisik atau desain interior warung kopi hoklae 

bagaiaman bu? 

Jawab : kalo torang sih disini tetap mempertahankan torang pe sederhana 

dan torang pe tradisonal dari segi interior saja pe banyak yang j Tanya 

kyapa nda pake hiasan” yang lagi trend skrang tapi kita sebgai yang 

punya inimerasa ingin mempertahankan torang pe sederhana paling sih 

Cuma mo tambah tv yang temple di dinding. 

6. Kalo dari segi proses pembuatan kopi di warung kopi hoklae bagaimana 

bu ibu sebagai pemilik apa dpe beda deng warung kopi modern? 

Jawab : Dari segi proses kalo torang pembuatan kopi itu sendiri, torang 

pesan biji kopi asli dari daerah Kotamobagu. baru biji kopinya 

disangraiyang memang masih tradsional baru digiling dengan alat 

penggiling (tromol) dan juga disni nda sembarang karyawan bikin kopi . 

7. Kalau dari segi people atau biasa disebut misalnya ibu sendiri sebagai 

pemilik usaha kong ibu m rekrut karyawan itu ibu liat orang yang kerja 

dri segi apanya bu? 

Jawab : kalo kita sih liat orang yang m kerja dsini itu yang penting jujur 

deng bersih nda perlu sih soal dpe skolah atau apapun itu yang penting 

jujur bae-bae deng bersih itu so cukup. 

 

 



 

 

 

 

Tanggal : 11 Oktober 2020 

Narasumber  : Bapak Marten Naki (Pemilik warung kopi Karim) 

Warung Kopi : Tradisional  

1. Apa saja produk yang bapak jual di warung kopi ini?  

Jawab : Untuk produk torang hanya tawarkan di warung kopi ini, hanya 

kopi hitam dengan kopi susu, nyanda ada yang laeng. Nah kalo untuk biji 

kopi torang jaga ambe dari depe pemasok daerah kotamobagu. 

2.  Kalo dari segi promosi untuk warung kopi karim ini bagaimana pak ? 

Jawab : torang nda pake promosi apa-apa sih karna torang di jarod jadi 

yang orang j datang biasa so pelanggan tetap 

3. Untuk harga kopi di warung kopi bapak ini start dari berapa sampai 

brapa pak?  

Jawab : kalo satu gelas kopi disini mulai dari harga Rp. 6000 sampai Rp 

10.000 sudah Cuma sampe disitu torang pe harga. 

4. Menurut bapak bagaimana dengan pemilihan lokasi?  

Jawab : menurut saya kalo soal lokasi sangat menentukan 

keberlangsungan usaha disisi lain totang punya pelanggan tetap karna 

bias di bilang ini usaha so berdiri kurang leboh 20 tahun dan berdiri 

memang sodi dalam jarod karna yang torang ketahui sampe skrang torang 

tau atau kenal jarod pasti ramai pengunjung dari pagi smpe malam .  

5. bagaimana People (Orang/Pelaku Jasa) dalam melayani pengunjung atau 

pun bapak sebagai pemilik untuk merekrut karyawan?  



 

 

 

Jawab : yang pasti saya mau karyawan itu jujur dan diwarung kopi ini 

torang hanya punya satu karyawan untuk melayani pelanggan dengan 

baik. 

6. Bagaimana proses pembuatan kopi?  

Jawab : kalo di sini proses cuma biasa hanya menggunakan alat-alat 

seadanya seperti saringan yang biasa. 

7. Bagaimana Physical Evidence warung kopi karim? 

Jawab : kalo dari segi bukti fisik torang seadanya sih bias dilihat sendiri 

dari segi kursi dan meja hanya biasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tanggal : 22 Oktober 2020 

Narasumber  : Ibu Titi Husain (Pemilik warung kopi Tiyo)  

Warung Kopi : Tradisional 

1. Apa saja produk yang ibu sajikan atau jual di rumah kopi  tiyo ini bu? 

Jawab : mulai dari kopi hitam, teh gula serta beberapa gorengan sudah 

Cuma itu noh produk yang torang jual 

2. Kalo dari segi promosi dang bu bagaimana apakah ibu pake fb ato 

instgram atau iklan ? 

Jawab : kalo dari segi promosi nda pake fb ato lain-lain cuma 

memaksimalkan pelanggan tetap. 

3. Kalo harga bu ibu jual produk mulai dari harga berapa sampe brapabu ? 

Jawab : harga disini sih cuma dari  Rp.6.000 sampe 10.000 

4. Kalau dari segi  pemilihan lokasi atau tempat  bagaiman bu menurut ibu? 

Jawab : soal memilih tempat klo disni torang memang sampe skarang so 

jalan 9 tahun memang so di jarod sini. 

5. Kalo menurut ibu sendir sebagai people atau pelaku usaha bagaimana ? 

Jawab : Kalau dari segi pelayanan yang paling torang perhatikan karena 

para pelanggan mo rasa pelayanan bagus kalo torang langsung welocome 

deng untuk karyawan memag disni nda memakai kartawan karna 

memamng biasanya j baga juga ibu pe anak.  

 

 

6. Kalo dari segi  proses pembuatan warung tiyo sendiri bagaimana bu ? 



 

 

 

Jawab : kalo torang sih biasa Cuma pake alat seadanya penyaringan 

biasa nda pake alat-alat apa” menggunakan alat-alat yang manual. 

7. Kalo dari bukti fisik dang bu bagaiaman apakah menurut ibu interior itu 

penting? Jawab : kalo soal itu sih ibu biasa nda le pake apa-apa Cuma 

pake meja kuris seadanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tanggal : 22 Oktober 2020 

Narasumber  : Adit (Barista warung kopi INO)  

Warung Kopi : Tradisional  

1. Produk apa saja yang ka jual disini? 

 Jawab : disini jual kopi Toraja, kopi Sumatra, dan kopi Brazi dan juga 

ada roti bakar berbagai macam rasal. 

2. Kalo dari segi promosi bagaimana apakah memakai social media dan 

atau tidak? 

Jawab : Kalo promosi kadang torang melakukan promosi, tapi mungkin 

ada pengunjung salalu datang kamari. kong menceritakan dari mulut ke 

mulut bahwasanya di sini ada warung kopi baru. 

3. Kalau dari harga disini kisaran berapa sampai berapa? 

Jawab : untuk harga di warung kopi kami di mulai dari harga Rp. 6.000 

sampai Rp. 15.000.  

4. Kong bagaimana depe pemilihan lokasi ? 

Jawab : kalo soal pemilihan lokasi torang sangat strategis karna torang 

berdiri di jarod kong pas baru maso. 

5. Bagaimana pelayanan dari pelaku jasa bagaiaman ka sendiri kan sebagai 

barista menurut ka bagaimana ? 

Jawab : Kalau dari segi pelayanan yang paling torang perhatikan torang 

harus langsung layani dan yang penting sopan deng bersih. 

 

6. Kalau dari bagaimana proses pembuatan warung kopi disini? 



 

 

 

Jawab : warung kopi INO ini torang menggunakan kopi biji dari daerah 

toraja, sumatera dan kopi dari kotamobagu, baru sangrai baru digiling 

sampai halus, deng soal dalam proses penyeduhan kopi torang masih 

menggunakan alat-alat yang manual. 

7. Kalau bukti fisik bagaiaman apakah menurut ka interior itu penting?  

Jawab : kalau interior sih ini torang bias dibilang unggul di jarod sini 

karna agak memakai wallpaper yang trend sekarang, Cuma kalau 

dibandingkan dengan warung kopi modern so pasti sih dorang yang lebih 

unggul dan lebih tertata karna disini Cuma memakai penyajian biasa deng 

torang Cuma pake meja kursi biasa dan kurang interior hiasan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tanggal : 19 Oktober 2020 

Narasumber  : Ibu Gustiani Sahari (Pemilik warung kopi Kubika) 

Warung Kopi : Tradisional 

 
1. Bagaimana produk warung kopi anda? 

Jawab : torang Cuma menyediakan kopi tradisional deng Cuma jual kopi 

atau minuman capucino saset yang tinggal seduh dan roti bakar. 

2. Bagaimana promosi warung kopi anda? 

Jawab: kalo torang nd pake promosi dimana-mana ato di internet nd 

pake. 

3. Kalau dari segi harga dang bu harga mulai dari brapa sampai brapa bu? 

Jawab: Untuk persaingan saya rasa persaingan melalui harga karena di 

warung kopi p torang ini harga  yang masih terjangkau pe murah harga 

kopi hitam dan Kopi susu karna torang pake kopi atau produk good day 

cappuccino, Necafe dll jadi harga Cuma dari 7000 sampe 10.000 menurut 

ibu paling murah disini. 

4. Bagaimana pemilihan tempat warung kopi anda? 

Jawab: kalo soal tempat warung kopi kami sangat strategis dan di jarod 

(jalan roda) semua kalangan bisa masuk bahkan presiden pernah mampir 

disini. 

5. Bagaimana kalo ibu sendiri disini sebagai pelaku usaha/ jasa kalo soal 

pelayanannya di warung kopi ibu bagaiamana? 

Jawab: pelayanan yang torang kase terutama soal sopan itu harus 



 

 

 

6. Kalau soal Proses pembuatan kopi itu sendiri bagaimana bu? 

Jawab: pembuatan kopi kami masih tradisional sangat biasa. 

7. Bukti fisik atau biasa disebut fasilitas pendukung warung kopi anda? 

Jawab: Kalo di warung kopi ini bukti fisik nda ada yang lain-lain Cuma 

yang penting penataan tampat duduk dan meja nda terlalu berhimpitan, 

supaya para pengunjung merasa lebih bebas deng nda talalu sempit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tanggal : 17 Oktober 2020 

Narasumber  : Alfreko Parengkuan (Barista di Luminoss Coffee and Eatery) 

Warung Kopi : Modern 

 
1. Apa saja produk warung kopi anda? 

Jawab: ada banya depe pilihan minuman mulai yang tradisional hingga 

minuman yang modern. 

2. Bagaimana promosi warung kopi anda? 

Jawab: kalo dari promosi torang hanya dari social media, paling 

Instagram. 

3. Berapa harga kopi di warung kopi anda? 

Jawab: ‘Kalo untuk harga kopi yang di Luminoss Coffee and Eatery masih 

bersaing dengan warung kopi-warung kopi yang di kecamatan wenang. 

Deng disini juga ada berbagai macam menu dan untuk harga mulai dari 

10.000 sampai dengan 25.000. 

8. Kalo soal pemilihan tempat warung kopi ini dang ka bagaimana apa 

penting menurut ka? 

Jawab: kalo dari segi tempat sih penting so pasti deng kebetulan memang 

dapat tempat yang sangat strategis karna baku muka deng jalan umum.  

4. Nah kalo dari segi Peopl,  people ini kan pelaku usaha nah pelaku usaha 

disini kan ka toh secara ka yang menghendel disini kalo dari soal 

pelayanan ka sendiri bagaimana?  

Jawab: pelayanan yang torang berikan disini terutama soal kebersihan 

harus selalu di perhatikan dan karyawan sopan terhadap pengunjung. 



 

 

 

5. Proses pembuatan kopi itu sendiri bagaimanaka apa yang bekeng beda 

deng warung kopi lain? 

Jawab: torang sih disini ambe kopi dari masih depe biji dan yang pasti 

disni kan so modern karna torang untuk menggiling atau dalam m bekeng 

kopi s pake alat yang otomatis buka manual seperti Ginder Coffe, 

Espresso maker dll. 

6. Terakhir ka kalo dari segi bukti fisik atau biasa disebut interior bangunan 

warung kopi ini bagaimana ka? Apa yang warung kopi Luminoss ini m 

bekeng tertarik pelanggan deng bekeng beda dari warung kopi lain 

ataupun tradisional ? 

Jawab: kalo torang disini Untuk bukti fisik Luminoss Coffee and Eatery 

ini memakai kosep Classic Metro karena torang iko jaman supaya 

pengunjung sambil menikmati kopi juga bisa berfoto di berbagai sudut 

ddeng torang pasangan cctv jadi sangat terawasi dan terpantantau. 

Kenyamanan for torang  juga nda kalah deng sangat penting, dan for m 

bekeng pelanggan nyaman disini sediakan full free wifi tempat duduk yang 

banyak model penataan dang supaya para pelanggan lebe nyaman deng 

nda bosan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tanggal : 15 Oktober 2020 

Narasumber   : Randi (Barista di Vietnam Coffe)  

Warung Kopi : Modern 

 
1. Bagaimana kalo dari segi produk apa yang bekeng beda dari rumah kpi 

yang lain ka? 

Jawab: Kalo dari segi minuman, produk yang di jual disini macam-

macam, ada Arabika, Arabika gold, Cappucino, Coffe Caremel dan 

vanila. Deng masih banyak le supaya torang pe konsumen lebe leluasa mo 

pilih jenis minuman yang torang sediakan. 

2. Kalau dari segi promosi warung kopi Vietnam ini mempunyai strategi 

yang bagaimana supaya tetap bertahan ? 

Jawab: kalo promosi trang disini pake social media sama deng instagram 

deng pake fb deng paling yang so jadi pelanggan tetap baku-baku pangge 

for kamari. 

3. Kalo dari harga dang berapa harga per gelas kopi disni start dari kisaran 

berapa sampe berapa ka? 

Jawab: mulai dari Rp.10.000 sampai Rp.20.000 per gelas kalo dari harga 

sih disini torang se sesuaikan dengan produk karna disni banyk produk 

yang torang jual jadi harga berfariasi kurang pelanggan mo pilih . 

 

 

 

4. Bagaimana  kalo dari segi pemilihan tempat dang ka bagaimana ? 



 

 

 

Jawab: kalo dari segi tempat sih lumayan disini karna disini dimuka jalan. 

5. Bagaimana pelayanannya di warung kopi anda? 

Jawab: pelayanan yang torang berikan terutama soal kebersihan harus 

selalu di perhatikan. 

6. Proses pembuatan kopi disni dang ka pake alat-alat apa  ? 

Jawab: pembuatan kopi disni tentunya dari biji kopi deng disini pake alat-

alat yang modern seperti Moka Pot, Rok Presso, V60, dan Vietnam drip. 

7. Bukti fisik atau biasa disebut interior menurut ka bagaimana apa penting 

untuk bersaing? 

Jawab: torang yang di Vietnam pake konsep yang pasti modern kekinian 

sam deng skrang orang-orang kan suka yang cozy tambah disni torang 

sediakan full free wifi deng televisi tempat duduk yang banyak model 

penataan yang pakai konsep ada yang pake sofa dan juga ada yang 

penataan di outdoor supaya menambah kesan terbuka supaya bekenhg 

pelanggan lebe nyaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tanggal : 17 Oktober 2020 

Narasumber  : Renato Gaucho (Pemilik Old Café) 

Warung Kopi : Modern 

 
1. Bagaimana produk dari segi produk apa-apa saja ka yang di jual di Old 

café ini untuk bersaing dengan warung kopi tradisional dan untuk 

mempertahakan warung kopi ini bagaimana ka kalo dari segi produk? 

Jawab:  Dalam hal bersaing dengan warung kopi tradisional, mungkin 

torang lewat rasa, karena kalo masalah warung kopi tradisional itu 

identik dengan satu atau dua rasa kopi dengan menu hanya kopi hitam 

dan kopi susu. Dan sebisa mungkin torang disini menjual ato 

menyediakan menu bukan Cuma kopi hitam kopi susu bukan Cuma itu, 

torang sebisa mungkin mencakup semua segmen artinya apa yang 

dibutuhkan kami sediakan. 

2. Kalo dari promosi dang ka bagaimana old café ini supaya orang tetap 

datang? 

Jawab: Untuk segi promosi torang memakai berbagai fitur media social 

sama deng fb deng instagram yang memang selalu update dan juga dari 

teman ke teman. 

3. Kalo dari harga berapa harga per gelas kopi di warung kopi ini ka? 

Jawab: harga sangat terjangkau mulai dari Rp8.000 sampai dengan 

Rp.20.000 deng torang disini karna banyak farina jadi harga sesuai deng 

produk noh. 



 

 

 

4. Kalo dari segi pemilihan tempat warung kopi ini bagaimana ka menurut 

ka penting? 

Jawab: kalo torang sih begini depe awal sejarah Old Cafe berdiri tahun 

2016 akhir Agustus, kita deng tpe istri ini buka warung kopi tetapi waktu 

buka tempat kurang strategis dan sepi skli akhirnya pas tahun 2018 ada 

yang jual/sewa tanah di daerah komo sini karna torang piker le disini m 

jemput peluang yang bagus karna rame, deng memang tempat disini 

lumayan luas temapt parkir boleh lah. Deng terbukti di tahun pertama 

kedua stiap tahun pengunjung ada kenaikan. Dan menurut kita sih tempat 

itu berpengaruh skli untuk torang pe keberlangsungan usaha. 

5. Ka sendiri disini sebagai palaku usaha bagaimana ka pe tanggapan dalam 

mo rekrut karyawan dalam pelayanan ? 

Jawab: terkait pelayanannya setiap karyawan yang pasti musti bersih dan 

sopan untuk masalah pakaian sih bebas.  

6. Kalo dari segi Proses pembuatan kopi disini bagaimana ka? 

Jawab: pembuatan kopi mulai dari penggilingan biji kopi disni so pake 

alat yang modern, dari penggilingan torang sendiri yang giling..  

7. Nah terakhir ka kalo dari segi Bukti fisik atau biasa disebut interior 

bangunan warung kopi ini bagaimana ka? 

Jawab: Kalau torang disini dari konsep awal memang ambe temanya 

sesuai deng nama Old Cafe karena desain bangunan yang tua. Jadi 

orang-orang atau pelanggan merasa berada pada jaman dulu, deng  

ditambah juga dengan tempat duduknya yang beraneka ragam, ada yang 



 

 

 

dari kayu dan ada juga tempat duduk tinggi supaya boleh dorang 

pelanggan pilih sesuai dengan keinginan dan selera pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tanggal : 27 Oktober 

Narasumber   : Kia (Pemilik warung Kopi 3AM CofieSpot) 

Warung Kopi : Modern 

1. Ka kalo disini bagaimana soal produk di warung kopi pa ka? Da menjual 

apa-apa ka? 

Jawab: menu disini ada caffe latte, cappuccino, Caramel Macchiato, 

Espresso dll. 

2. Bagaimana promosi warung kopi anda? 

Jawab: kalo for promosi torang pake aplikasi Linkaja, deng Ovo dan 

torang le pake gojek. Torang pake promosi melalui aplikasi itu dsn 

kebayaka ada promo cashback ato diskon for pelanggan yang pake 

transaksi melalui aplikasi itu.  

3. Kalo dari harga per gelas kopi disini start dari berapa sampi berapa ka?  

Jawab: disini hrga terjangkau mulai dari harga Rp. 8.000 sampai Rp. 

17.000 

4. Kalo dari segi pemilihan tempat warung kopi ka bagaimana? 

Jawab: kalo dari tempat sih disini sangat strategis sih karna dimuka jalan  

5. Kalo dari segi pelaku usaha kan ka sendiri disini sebagai pelaku usaha 

bagaimana ka dalam pelayanan? 

 Jawab: pelayanan yang torang berikan terutama soal kebersihan harus 

selalu di perhatikan deng sangat penting. 

6. Proses pembuatan kopi itu sendiri bagaimana? 



 

 

 

Jawab: Kalau disini torang dari cara pembuatan kopi torang mempunyai 

rasio atau takarannya masing-masing itu sih menurut kita sebagai pemilik 

yang kelola sendiri merasa rasio ato pake takaran itu penting supaya rasa 

nda akan berubah. deng dalam masalah brewing (penyeduhan), torang 

disini pake alat seperti Moka pot, Vietnam drip dan V60. 

7. Bukti fisik atau biasa disebut interior bangunan warung kopi anda? 

Jawab: Kalo disini di warung kopi ini bukti fisiknya lebih ke penataan 

dekorasinya dengan torang memaksimalkan peletakan tempat duduk deng 

meja ada di luar deng juga ada didalam ruangan torang se siap paying 

untuk tempat di luar supaya ketika panas nd panas deng kalo ujang nd 

basah supaya sejuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tanggal : 3 November 2020 

Narasumber  : Imam Budiman (Pemilik Harmoni Kopi) 

Warung kopi  : Modern 

1. Kalo dari segi produk warung kopi di bagaiaman ka apa yang ka jual 

agar supaya boleh bersaing deng warung kopi tradisional ? 

Jawab: kalo disini untuk mo bersaing sih yang pastinya menu iko jaman 

sih selain menu-menu kopi ada juga greentea thaitea deng makanan yang 

pasti nda sama deng warung kopi yang laeng.  .  

2. Kalo dari segi promosi bagaimana ka ? 

Jawab: Untuk promosi harmoni kopitorang menggunakan beberapa sosial 

media seperti Facebook dan Instagram karna menurut torang sangat 

efektif untuk harmoni kopi yang so jalan tahun ke lima semenjak dirintis 

dari 2016. 

3. Kalo dari harga dang ka di harmoni kopi ini start dari berapa ke berapa 

ka? 

Jawab: kalo dari harga sih torang sesuaikan deng menu apa disini sih 

mulai dari harga Rp. 15.000 sampai dengan Rp. 25.000. 

4. Kalo dari pemilihan tempat warung kopi bagaimana menurut ka? Apa 

penting? 

Jawab: terkait tempat warung kopi kami ini sangat strategis berada di 

jalan protokol dan suasana ramai. 

5. Kalo dari segi pelaku usaha karna ka sendiri sebagai pelaku usaha dalam 

melayani pelanggan itu bagaimana ka? 



 

 

 

Jawab: Untuk pelayanan yang torang berikan sangat mengedepankan 

sikap ramah pa pelanggan. Intinya welcome pas pelanggan datang dan 

sesegera mungkin langsung bekeng apa yang pelanggan pesan. Selain itu 

menurut kita sebagai owner kepada para pelayan agar tetap jaga 

kebersihan pas pelanggan somo pulang pelayan langsung membersihkan 

meja supaya pelanggan baru yang mo datang merasa nyaman untuk 

duduk dimeja. 

6. Kalo proses pembuatan kopi itu sendiri bagaimana ka? 

Jawab: Cara pembuatan kopi dengan penyajian, kami di Harmoni Kopi 

itu menggunakan kopi kemasan yang biji kopinya masih utuh. Kemudian 

biji kopi torang giling deng alat penggiling yang di sebut Grinder Kopi. 

7. Ka kalo dari segi bukti fisik atau biasa disebut interior bangunan warung 

kopi bagaimana ka? 

Jawab: Kalo di warung kopi ini bukti fisik lebih ka penataan dekorasi 

yang cozy deng taru lampu yang kekinian supaya bagus para pelanggan 

mo bafoto deng soal tempat duduk nda terlalu berhempitan supaya para 

pelanggan nyaman. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tanggal : 24 November 2020 

Narasumber : Mifta dan Aditya (pengunjung warung kopi modern) 

Warung Kopi : Modern 

1. Mau Tanya ke ka, ka sendiri sering nongkrong di warung kopi 

Modern? 

Jawaban : iya memang sering nongkrong disini 

2. Apa ka pe ketertarikan for mo nongkrong ato lebih pilih warung kopi 

modern? 

Jawaban : karna menurut kita sih disini dari produk lebe banyak 

varian rasa jadi lebih nd bosan torang m pilih menu ato rasa yang 

laeng.  

3. Kalo soal lokasi menurut ka warung kopi modern ini sendiri so pas 

ato? 

Jawaban: menurut kita sih sebagai pengunjung so pas di muka jalan 

deng warung kopi modern depe tempat pas for torang mo babafoto ato 

for m b story.  

4. Trus apa le ka yang bekeng tertarik selain produk deng lokasi di 

warung kopi modern ini?mungkin dari harga ka? 

Jawaban: kalo kita sendiri soal harga le nda da masalah sebagai 

pekerja merasa nda masalah karna menurut kita sebanding deng 

produk yang dorang jual dan berbagai macam menu jadi nda bkin 

bosan deng kalo setiap malming boleh buni live music sih menurut kita 

yang bekeng nda bosan le itu. 



 

 

 

Tanggal : 13 Oktober 2020 

Narasumber : Bapak Eros dan bapak Ruslan (pengunjung warung kopi 

tradisional)  

Warung kopi : Tradisional 

1. Bapak so berapa lama nongkrong di warung kopi tradisional?  

Jawaban : solama skli bapak le nda ja hitung dari kapan cuma selalu 

yang pasti nongkrong disini 

2. Menurut bapak apa yang bapak tertarik for nongkrong disini? 

Jawaban : bapak disini tertarik karna dpe produk yang memang bapak 

rasa so ta cocok depe kopi di warung kopi tradisional ini deng depe cara 

penyajian sederhana bekeng suka.  

3. Untuk bapak Ruslan menurut bapak kalo soal harga termasuk di rasa 

tertarik untuk nongkrong disini? 

Jawaban: kalo untuk harga disni murah deng sangat terjangkau skli ada 

gorengan ato kukis dulu” yang mungkin di tampa laeng torang nda mo 

dapa ato nda dorang jual. 

4. Selain itu apa masih ada bapak pe ketertarik untuk nongkrong di warung 

kopi tradisional ini pak? 

Jawaban: kalo dari kita sih sudah Cuma itu deng kan kalo torang orang 

tua nda suka yang banyak embel” deng Cuma suka sederhana. 
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