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ABSTRAK 

 

 

STRATEGI PEMASARAN KEDAIAN COFFEE & KITCHEN DI BANDAR 

LAMPUNG 

 

 

Oleh 

MELIANA NAFTALIA MARBUN 

 

Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu jasa 

ataupun produk kepada masyarakat. Strategi pemasaran juga digunakan untuk 

mencapai persaingan pasar yang secara berkesinambungan. Dapat menerapkan 

Analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran. Permasalahan yang ada 

dalam penulisan ini adalah “ Apakah strategi yang digunakan pada Kedaian 

Coffee & Kitchen berjalan dengan baik sesuai output yang didapatkan”. Adapun 

tujuan dilakukan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah strategi 

pemasaran yang cocok yang digunakan oleh Kedaian Coffee & Kitchen. Metode 

yang digunakan untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian laporan akhir ini 

adalah metode pengamatan serta dilakukan wawancara dengan owner Kedaian 

Coffee & Kitchen, Metode pengamatan sendiri dilakukan dengan cara mengamati 

secara langsung keadaan yang terjadi di Kedaian Coffee & Kitchen. Berdasarkan 

pada pembahasan yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa Kedaian 

sudah menjalan strategi pemasaran dengan menerapkan beberapa point penting 

dalam menjalankan strategi tersebut. Namun tetap saja strategi itu belum 

sepenuhnya mendapatkan output yang baik karena terdapat kekurangan pada 

kegiatan pelaksanaan strategi tersebut. 

Kata Kunci : Strategi Pemasaran dan Analisis SWOT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sejarah kopi dimulai pada abad ke-9 di Ethiopia. Tetapi, budidaya serta 

perdagangan kopi dimulai pada abad ke-15 oleh pedagang Arab di Yaman, Kopi 

mulai berada di benua Eropa pada abad ke-17 tetapi tidak tumbuh dengan baik di 

Negara tersebut. Indonesia memiliki andil besar dalam sejarah dan pesebaran kopi 

di dunia karna pada saat itu Belanda menduduki Indonesia ketika persebaran kopi 

dimulai di Eropa. Indonesia cukup dikenal dengan berbagai jenis macam kopi 

yang di produksi. Kopi memiliki peranan penting dalam perekonomian dari warga 

indonesia. Letak geografis indonesia sangat cocok untuk lahan perkebunan kopi. 

Lampung sendiri termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang mengembangkan 

kopi yang terkenal dengan kopi jenis robusta. Lampung juga menjadi salah satu 

provinsi di Indonesia yang melakukan export kopi terbesar di Indonesia. Ini 

menjadikan Lampung cukup memiliki banyak coffee shop yang berdiri disetiap 

daerahnya. 

  

Seperti yang kita ketahui minum kopi sudah menjadi kebiasaan serta budaya bagi 

sebagian masyarakat di Lampung dan daerah lainnya. Dengan kebiasaan 

masyarakat minum kopi ini semakin berkembangnya pelaku bisnis atau pelaku 

usaha dalam bidang coffee shop. Peluang ini menjadikan pelaku bisnis dalam 

bidang coffee shop menjadi semakin tertantang untuk menciptakan inovasi baru 

dalam setiap bisnis . Yang menjadikan setiap coffee shop memiliki ciri khas 

sendiri. Perkembangan pada dunia usaha saat ini semakin pesat dan ketat dalam 

hal persaingan bisnis, yang akhirnya para pelaku usaha dipaksa melakukan 

persaingan untuk merebut dan menguasai pangsa pasar serta memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada para konsumen. Dunia bisnis sekarang ini 

bagaikan medan  pertempuran bagi para pelaku bisnis, memasuki dunia bisnis 
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berarti siap untuk terjun ke dalam medan perang, yang akhirnya kemenangan yang 

diraih yaitu dalam bentuk keberhasilan di pangsa pasar.  

 

Para pelaku bisnis coffee shop juga dalam hal memasarkan produk mereka harus 

mempunyai sesuatu yang menarik serta kreatif dalam era globalisasi sekarang ini. 

Para pesaing bisnis mulai memikirkan strategi pemasaran apa dan bagaimana 

mereka melakukan pemasaran bisnis coffee shop mereka sendiri. Situasi 

persaingan bisnis coffee shop yang semakin ketat ini serta keadaan kondisi sosial 

yang selalu berubah, menuntut para pelaku bisnis coffee shop agar selalu tanggap 

serta menyesuaikan diri dalam  menghadapi persaingan. Coffee shop bukan hanya 

dilihat dari segi rasa kopi tetapi juga banyak hal lainnya. Seperti yang terdapat 

dalam bauran pemasarn yang dapat dilihat dalam 7P yaitu, product (produk), price 

(harga), place (tempat), promotion (promosi), people (MSDM), process (proses 

bisnis), pysichal evidence (bukti fisik). 7P ini memiliki peran tersendiri dalam 

setiap usaha atau bisnis.  

 

Di Lampung sendiri khusus kota Bandar lampung sangat banyak coffee shop 

tersebar. Bukan hanya sekedar menyediakan minuman kopi tetapi juga 

menawarkan banyak menu lainnya seperti minuman non coffee serta makanan 

yang berat hingga yang ringan. Dengan ciri khas masing – masing seperti ciri khas 

rasa minuman dan makanan, ciri khas konsep coffee shop seperti yang sedang 

ramai dikalangan anak muda sekarang dengan istilah instagramable, ciri khas 

lainnya seperti harga yang worth it to buy dengan rasa minuman dan makanan. Ini 

menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dalam 

memasarkan produk mereka.  

 

Di masa yang sekarang ini semakin banyak usaha yang bergerak dalam bidang 

coffee shop. yang bahkan dapat kita jumpai dalam satu lokasi atau satu jalan 

memiliki coffee shop yang berdekatan, yang memiliki skala usaha yang sama 

besar, serta memiliki menu yang kurang lebih sama. Yang akibatnya terjadi  

persaingan usaha yang ketat antar coffee shop tersebut. Dengan adanya situasi ini 

pelaku usaha tidak saja harus mampu menjual produk dan jasanya, tetapi juga 
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harus mempunyai kemampuan dalam memasarkan produk dan jasa nya, agar 

jumlah konsumen tidak menurun melainkan meningkat.  

 

Laporan akhir ini yang diamati yaitu Kedaian coffee & kitchen di Bandar lampung 

dimana tempat ini berawal dari kecintaan pemilik coffee shop ini dengan kopi 

yang menjadikan nya sebagai peluang bisnis dengan mendirikan coffee shop. 

Kedaian sendiri berdiri sejak 9 April 2017 yang dimana pada saat itu belum terlalu 

banyak usaha coffee shop seperti sekarang ini. Kedaian sendiri memiliki konsep 

kedai kopi sederhana tetapi nyaman dijadikan tempat untuk anak muda berkumpul 

menikmati waktu nya bercanda gurau sambil menikmati kopi. Tidak hanya itu 

sekarang ini juga Kedaian menjadi salah satu coffee shop yang anak muda biasa 

gunakan untuk menjadi tempat mengerjakan tugas, bertemu rekan kerja, tempat 

untuk makan siang.  

 

Di kota Bandar lampung sendiri banyak sekali coffee shop yang tersebar di setiap 

sudut kota Bandarlampung. Yang dimana dengan adanya coffee shop yang 

tersebar di setiap daerah ini menjadikan para pelaku usaha semakin berpikir untuk 

menciptakan ide yang menarik dan kreatif agar para pelaku usaha ini dapat 

bertahan dalam industri coffee shop  
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Berikut ini beberapa daftar coffee shop yang tersebar di kota Bandar lampung data 

tahun 2021 :  

 

Tabel 1.1 Coffee Shop di Bandar lampung 

No  Kedai Kopi di Bandar 

lampung 

No  Kedai Kopi di Bandar 

lampung 

1. Kanara 26. Moore coffee  

2. Maika 27. Dilom.co  

3. Nuju Coffee 28. Persona kopi  

4. 20 Kopi 29. Rumah kebun 99 

5. Sinia Kopi 30. Els coffee 

6. Kyafe  31. Mandala coffee 

7. Dotuku Kopi 32. Point of view coffee 

8. Kedaian Coffee&Kitchen 33. Kopi.in  

9. Adiksi Kopi  34. Kaldi.id  

10. Kiyo Time 35. Saat senja kopi 

11. Diskusi Kopi 36. Majo coffee  

12. Barrospace 37. Mountena coffee 

13. Maheera coffee 38. Sain deli 

14. Piene Coffee 39. Kulea place 

15. Tens Space  40. Warnmiex  

16. Bun Kopi  41. Matsue coffee  

17. Kopi Alam 42. Qalu coffee 

18. Kopi Kenangan  43. D‟Arch café 

19. Café Kiyo 44. Journey coffee 

20. Dijou Coffee  45. Kopi berbagi 

21.  Janji Jiwa 46. The gade coffee 

22. Starbucks 47. Kopi puan 

23. Doesoen Coffee 48. Moody kafe 

24. Daja House 49. Sure coffee 

25. Beja goods 50. Kopi ketje 

( Sumber : instagram feed 2021 @infokopibdl ) 
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Melihat banyak nya kedai kopi yang saat ini tersebar di Bandarlampung, Kedaian 

Coffee & Kitchen yang sudah berdiri selama 4 tahun masih tetap berdiri dan 

semakin berkembang. Hal ini dikarenakan dengan beberapa promosi yang selalu 

mereka terapkan dan cita rasa minuman serta makanan yang lezat dan juga dengan 

potongan harga yang mereka berikan. Dengan kata lain strategi pemasaran disini  

mengambil peran sangat penting dalam kestabilan Kedaian dalam menghadapi 

persaingan bisnis yang sangat keras di era globalisasi sekarang ini. Selain itu 

strategi pemasaran juga dapat digunakan untuk menganalisis kelebihan serta 

kekurangan dan solusi untuk setiap masalah pemasaran pada Kedaian Coffee & 

Kitchen. Berikut ini merupakan data penjualan yang dimiliki oleh Kedaian Coffee 

& Kitchen selama bulan November 2020 – April 2021 

 

Table 1.2 Data Jumlah Pengunjung dan Penjualan pada Bulan November       

     2020 – Maret 2021  

Bulan/Tahun Jumlah Pengunjung Jumlah Penjualan 

November 2020 70 Rp. 7.355.000 

Desember 2020 73 Rp. 7.670.000 

Januari 2021 75 Rp. 8.090.467 

Februari 2021 77 Rp. 8.090. 467 

Maret 2021 80 Rp. 8.405.680 

(Sumber : Café Kedaian Coffee & Kitchen) 

 

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil penjualan Kedaian Coffee & 

Kitchen stabil ditengah kondisi sekarang ini. Tidak dipungkiri adanya persaingan 

diantara coffee shop yang ada di Bandar lampung tapi tetap Kedaian dapat 

mempertahankan usaha coffee shop bahkan meningkat selama 5 bulan tersebut. 

Berdasarkan hal diatas tersebut, maka penulis memutuskan untuk menyusun 

laporan akhir dengan judul “ Strategi Pemasaran Kedaian Coffee & Kitchen di 

Bandar lampung”  
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1.2 Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, ada beberapa hal yang 

dapat dirumuskan permasalahan bagi laporan akhir ini, diantaranya :  

2. Bagaimanakah strategi pemasaran Kedaian Coffee & Kitchen berjalan agar 

dapat tetap bertahan dalam persaingan bisnis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan 

laporan akhir ini : 

2. Untuk mengetahui Strategi pemasaran yang selama ini dilaksanakan 

Kedaian Coffee & Kitchen apakah berjalan lancar.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis  

Untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman terutama 

tentang dunia Coffee shop, serta sebagai sarana bagi penulis untuk 

menerapkan ilmu yang di dapat selama perkuliahan.  

2. Bagi Kedaian Coffee & Kitchen  

Untuk menjadi pertimbangan agar dapat menerima sumbangan pemikiran 

serta masukan secara positif untuk meningkatkan strategi pemasaran yang 

digunakan.  

3. Bagi Pembaca  

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca serta agar 

lebih mengetahui serta memahami bahwa banyak sekali strategi pemasaran 

yang dapat digunakan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1  Pengertian Pemasaran  

Secara umum, pemasaran adalah ilmu dan seni menjelajah, menciptakan, dan 

menyampaikan nilai–nilai untuk memuaskan kebutuhan pasar sasaran ( target 

market ) demi mencari keuntungan yang besar. Pemasaran juga berhubungan 

dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat.  

Pemasaran adalah aktifias kompleks dalam menyampaikan informasi produk, atau 

layanan jasa, penawaran dan negosiasi atau badan usaha secara sitemastis dan 

terencana. Kegiatan pemasaran juga sering diartikan sebagai kegiatan dalam 

memasarkan suatu produk yang diperjal belikan oleh perusahaan dan ditunjukan 

kepada para konsumen.  

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:29), “Marketing as the process by which 

companies create value for customers and build strong customer relationships in 

order to capture value from customers in return”, artinya menyatakan bahwa 

pemasraan sebagai proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan 

sebagai imbalan.  

 

Menurut Kotler (2007:6) Manajemen Pemasaran sebagai seni dan ilmu dalam 

memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan pelanggan 

dengan menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang 

unggul.  

 

Menurut American Marketing Associaton dalam Kotler&Keller (2009:5), 

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk  
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mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 

pemangku kepentingan”. 

 

Secara sederhana pemasaran adalah suatu kegiatan perekonomian yang dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan produk yang telah 

ditawarkan oleh perusahaaan.  

 

2.2 Konsep Pemasaran  

Perusahaan yang telah mengenal bahwa pemasaran merupakan faktor penting 

dalam mencapai kesuksesan usaha nya, akan mengetahui adanya cara dan falsafah 

baru yang terlibat di dalam nya, yang disebut juga dengan konsep pemasaran. 

Bertujuan untuk memberikan kepuasaan terhadap keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Konsep pemasaran adalah falsafah binis yang menyatakan bahwa 

pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomis dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan (Swasta dalam Hartono 2012:884). 

 

Menurut Sudaryono (2016:43-49), konsep inti pemasaran ada 4, yaitu :  

1. Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan  

Inti pemasaran yaitu di mulai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. 

Salah satu kebutuhan manusia antara lian seperti, makan, pakaian, tempat 

tinggal dan lain lain. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan dan keinginan 

memiliki arti yang berbeda. Kebutuhan merupakan sesuatu yang 

dibutuhkan untuk bertahan hidup, sedangkan keinginan merupakan hasrat 

atau pemuas dari sesuatu yang kita inginkan.  

2. Produk, Nilai, Biaya, dan Kepuasaan  

Apabila kita hendak memenuhi kebutuhan dan keinginan pasti 

berhubungan dengan produk atau jasa. Produk adalah sesuatu barang yang 

ditawarkan untuk memenuhi keinginan manusia. Manusia mempunyai 

suatu produk bukan dilihat dari fisiknya akan tetapi dilihat dari segi 

fungsinya. 
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3. Pertukaran, Transaksi, dan Hubungan  

Kebutuhan dan keinginan manusia pada awalnya melalui pertukatran 

sesama manusia. Pada zaman apabila manusia membutuhkan barang 

(barter) sesuai dengan barang yang mereka butuhkan. Dengan adanya 

pertukaran ini, adanya transaksi sesame manusia, hal ini transaksi bukan 

menggunakan uang karena pada zaman dahulu belum ditemukannya uang. 

Dari hal itulah, maka manusia pada zaman dahulu berhubungan baik.  

4. Pasar, Pemasaran, dan pemasar  

Pasar merupakan salah satu tempat bertemu nya antara pembeki dengan 

penjual. Di pasar kita dapat menemukan barang yang kita butuhkan dan 

inginkan dan mampu melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan. Jadi besarnya pasar tergantung untuk memenuhi 

kebutuhan, mempunyai sumber daya yang diminati orang lain, dan mau 

menawarkan sumber daya itu untuk ditukar untuk memenuhi kebutuhan 

mereka.  

 

2.3 Proses Pemasaran  

Proses pemasaran merupakan sebuah proses atau langkah – langkah yang 

dibutuhkan oleh perusahaan dalam kegiatan pemasaran untuk menginformasikan 

produk dan jasa kepada konsumen. Menurut Philip Kotler (2012) ada lima model 

tahap proses pemasaran sebagai berikut : 

1. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan 

Merupakan identifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, produk yang 

didesain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan akan lebih 

mudah diterima dan disukai oleh para konsumen. Keberhasilan seorang 

pemasar salah satu nya ditentukan oleh keberhasilan dalam 

mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen.  

2. Desain strategi pemasaran berorientasi pelanggan  

Setelah perusahaan mampu mengidentifikasi apa yang dibutuhkan serta 

yang diiinginkan konsumen, maka perusahaan harus mendesain startegi 

pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Dalam mendesain ini 

seorang pemasar harus mengidentifikasi pelanggan – pelanggan seperti  
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apa yang akan dilayani. Pada dasarnya perusahaan harus melakukan STP 

(Segmenting, Targetting dan Positioning). 

3. Mendesain program pemasaran terpadu (bauran pemasaran) 

Tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan melalui program – 

program pemasaran. Program pemasaran tersebut merupakan serangkaian 

program pemasaran dalam upaya menjalankan strategi pemasaran yang 

telah ditentukan oleh pemasar. Program ini biasanya disebut 7P (Product, 

Price, Place, Promotion, Physical Evidence, Process, People). 

4. Membangun hubngan dengan pelanggan dan menciptakan kepuasan 

pelanggan  

Hubungan yang baik akan menimbulkan loyalitas pelanggan kepada 

perusahaan, yang tentunya ini akan menjadi investasi jangka panjang 

karna aka mengurangi biaya promosi karna sudah adanya pelanggan yang 

loyal. 

5. Menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan profit dan ekuitas 

pelanggan 

Proses yang terakhir ini adalah menangkap nilai dari pelanggan yang dpat 

berupa penjualan, pangsa pasar serta profit bagi pelaku usaha. Ini 

merupakan output atau hasil dari strategi – strategi proses pemasaran yang 

sukses dilakukan.   

 

2.3.1 Bauran Pemasaran  

Bauran pemasaran merupakan satu perangkat yang terdiri dari produk, harga, 

promosi, dan distribusi. Yang di di dalam nya akan menentukan tingkat 

keberhasilan pemasaran dan smeua itu ditunjuk untuk mendapatkan respon yang 

diinginkan dari pasar sasaran (Kotler & Kelller, 2008). 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (Priansa, 2017 : 38-40) Bauran pemasarna adalah 

sekumpulan alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujauan 

dalam pasar sasaran.  

Kotler dan Amstrong menjelaskan 7P sebagai berikut : 
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1. Product (Produk) 

Produk adalah mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan 

pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan 

mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan mengambil 

tindakan yang lain yang mempengaruhi bermacam – macam produk atau 

jasa. 

2. Price (Harga)  

Merupakan suatu sistem manajemen perusahaaan yang akan menentukan 

harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa dan harus menentukan 

strategi yang mentangkuut potongan harga, pembayaran ongkos angkut 

dan berbagai variabel yang bersangkutan. 

3. Place (Distribusi)  

Memilih dan mengelola saluran perdagangan yang dipakai untuk 

menyalurkan produk atau jasa danjuga untuk melayani pasar sasaran, 

sertta mengembangkan sistem distribusi untuk pengirim dan perniagaan 

produk secara fisik. 

4. Promotion (Promosi)  

Promosi merupakan sesuatu yang digunakan untuk memberitahukan dan 

membujuk pasar tentang produk atau jasa yang baru pada perusahaan 

melalui iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, maupun publikasi. 

5. People (Orang) 

Orang merupakan semua pelaku yang memainkan peran penting dalam 

penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen 

dari orang yaitu pegawai perusahaan, konsumen. Semua sikap dan 

tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan dan penampilan karyawan 

memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penyampaian jasa.  

6. Physical Evidence (Fasilitas fisik) 

Merupakan hal nyata yang turut mempengaruhi keputusan konsumen 

untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 

Unsur yang termasuk dalam saran fisik antara lain lingkungan atau  

bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna dan barang – barang 

lainnya. 
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7. Process (Proses)  

Proses merupakan semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas 

yang digunakan untuk  menyampaikan jasa. Elemen proses ini memiliki 

arti sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan 

faktor yang utama dalam jasa karna untuk mencapai pemasran bisnis yang 

baik sangat penting menjaga konsistensi kepada pelanggan.  

 

2.4 Strategi Pemasaran  

David (2013:19), strategi di definisikan sebagai sarana bersama dengan tujuan 

jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi juga merupakan aksi potensial yang 

membutuhkan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah 

besar. Tjiptono (2011:43), menyatakan bahwa Strategi pemasaran merupakan 

rencana yang hendak diikuti oleh manajer pemasaran. Rencana tindakan ini 

didasarkan pada analisa situasi dan tujuan–tujuan perusahaan dan merupakan cara 

untuk pencapaian tujuan tersebut.  

 

Menurut Kotler (2012:57) menyatakan bahwa perencanaan strategis yang 

berorientasi pasar merupakan proses manajerial untuk mengembangkan dan 

menjaga agar tujuan, keahlian, dan sumber daya organisasi seusai dengan peluang 

pasar yang terus berubah dengan tujuan membentuk dan menyempurnakan usaha 

dan produk perusahaan sehingga memenuhi target laba dan pertumbuhan. Joseph 

P. Cannon, William D. Perreault, Jr., dan E. Jerome McCarthy (2008), 

menyatakan bahwa strategi pemasran adalah menentukan pasar target dan bauran 

pemasaran yang terkait.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

startegi pemasraan adalah rencana menentukan pasar target dengan menganalisis 

situasi peluang pasar yang terus berubah. Tujuan dari kegiatan pemasaran sendiri 

adalah untuk mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli barang atau jasa  

para pelaku usaha pada saat mereka membutuhkan. Oleh karena itu para pelaku 

usaha harus dapat memahami para konsumen serta mengetahu strategi – strategi 
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pemasaran yang dapat dilakukan pada usaha nya tersebut, agar mencapai target 

yang diinginkan.  

Strategi pemasaran pemasaran yang ditetapkan dijalankan pelaku usaha memiliki 

beberapa fungsi sebagai berikut ini :  

1. Menetapkan basis konsumen secara strategis, rasional dan lengkap dengan 

informasinya. 

2. Mengidentifikasi kebutuhan yang sekarang dan yang akan datang dari 

konsumen dan calon konsumen.  

3. Menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan 

konsumen dengan tepat dan menguntungkan, serta dapat mampu 

membedakan pelaku usaha dengan para pesaing nya. 

4. Mengkomunikasikan dan mengantariikan produk tersebut ke pasar 

sasaran. 

5. Memimpin seluruh staf bidang pemasan untuk menjadi sekumpulan tenaga 

kerja yang disiplin, potensial, berpengalaman dan berdedikasi kepada 

perusahaan.  

 

2.5 Analisis SWOT  

Philip Kotler mengartikan analisis SWOT sebagai evaluasi terhadap kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT adalah salah satu instrument 

analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Yang 

didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan 

kelemahan dan ancaman. Dan bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhadara 

ini mempunyai dampak yang besar atas suatu strategi yang berhasil. Menurut 

Ferrel dan Harline (2005), fungsi dari analisis SWOT adalah untuk mendapatkan 

informasi dari analis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal 

(kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman).  

 

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2011:172-173), merupakan salah satu 

instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat telah diketahui 

pula secara luas bahwa “SWOT merupkan akronim untuk kata – kata strength 
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(kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang)  dan threats 

(ancaman). 

 

Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah ijnformasi tersebut berindikasi 

sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan 

indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk 

memenuhi pemasukan yang diinginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis 

SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi perusahaan, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara 

bersamaan dapat menimbulkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).  

 

Menurut Sondang P Siagian ada beberapa pembagian faktor – faktor strategis 

dalam analisis SWOT sebagai berikut :  

1. Faktor berupa kekuatan  

Artinya faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan 

termasuk satuan-satuan bisnis didalamnya adalah antara lain kompetisi 

khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan 

keunggulan konporatif oleh unit usaha dipasaran. Karena satuan bisnis 

memilki sumber keterampilan, produk andalan dan sevbagainya yang 

membuatnya lebih kuat daripada pesaing dalam memuaskan kebutuhan 

pasar yang sudah direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang 

bersangkutan tersebut.  

2. Faktor Kelemahan  

Kelemahan disni merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam hal 

sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius 

bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. 

3. Faktor Peluang  

Peluang secara sederhana ialah berbagai situasi lingkungan yang 

menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. 
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4. Faktor Ancaman  

Ancaman disini diartikan dengan kebaikan pengertian peluang yaitu 

faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis,  

jika tidak dibatasi ancaman akan menjadi bahaya bagi satuan bisnis yang 

bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun dimasa depan.  

Dengan cara penelitian menggunkan metode analisis SWOT ini menunjukan 

bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan 

eksternal, kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT.   

Diagram 2. 1 Analisis SWOT  

 

 

 

1. Mendukung Strategi 

agresif  

 

 

 

2. Mendukung Strategi 

Diversifikasi  

 

 

 

 

 

Sumber : Salusu (2000:35) 

 

Kuadran 1 : Merupakan situasi yang sangat mennguntungkan perusahaan tersebut 

memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfatkaan peluang yang ada. 

Strategi  yang harus diterapkan dalam kondisni ini adalah mendukung kebijakan 

pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy).  

 

Berbagai Peluang 

Kekuatan 

Internal  

Kelemahan 

Internal  

Berbagai Ancaman 

4. Mendukung 

Strategi  Devensif  

3. Mendukung Strategi 

Turn Arround 
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Kuadran 2 : Menjelaskan meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan 

ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan 

adalah yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang 

dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar). 

 

Kuadran 3 : Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain 

pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Kondisi bisnis pada 

kuadran 3 ini mirip dengan Question mark pada BCG matrik. Fokus strategi 

perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan 

sehingga dapat merebut peluang pasar yang baik.  

 

Kuadran 4 : Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan perusahaan 

tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.  

 

2.5.1 Matriks SWOT  

Menurut Rangkuti (2016:83) Alat yang digunakan dalam menyusun faktor-faktor 

staretegis perusahaan adalah matriks SWOT. Matriks ini menggambarkan secara 

jelas bagaimana peluang dan ancaman internal yang dihadapi dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki. Matriks ini dapat 

menghasilkan empat set kemungkinan alternative strategis. Matriks SWOT adalah 

alat yang penting bagi seorang manajer dalam mengembangkan empat ide strategi, 

yaitu SO (Strenghts-Opportunities), WO (Weaknesses-Threats), ST (Strenghts-

Threats), dan WT (Weaknesses-Threats). SWOT merupakan juga alat untuk 

mengidentifikasi ancaman, peluang, kelemahan, dan kekuatan dalam lingkungan 

suatu organisasi. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara 

sistematis untuk merumuskan staretegi organisasi. Analisis SWOT dilakukan 

dengan memfokuskan pada dua hal berikut ini :  

1. Fokus mendasar pertama adalah peluang yakni situasi penting yang 

menguntungkann dalam lingkungan perusahaan, serta ancaman yaitu 

situasi penting yang tidak menguntungan dalam perusahaan.   

2. Fokus mendasar yang kedua merupakan identifikasi terhadap kekuatan 

internal yaitu sumber daya, keterampilan atau keunggulan-keunggulan \ 
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atau dingin dilayani perusahaan, serta kelemahan internal yaitu 

keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya.  

 

Analisis SWOT menghasilkan empat kombinasi startegis yaitu : strategis 

Strenghth Oppurtunities (SO) adalah staretegi yang menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang, strategis Strenghths Threats (ST) adalah strategis yang 

menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, strategi Weaknesses 

Oppurtunities (WO) adalah strategis yang meminimalkan kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang dan strategi Weaknesses Threaths (WT) adalah strategi 

yang meminimalkan skelemahan serta menghindari ancaman yang dimilikinya 

dan memanfaatkan atau mengoptimalkan kekuatan (S) yang dimilikinya dan 

memanfaatkan berbagai peluang (O) yang ada.  

 

Strategis ST adalah strategi yang digunakan dengan seoptimal mungkin 

memaksimalkan kekuatan-kekuatan (S) yang ada untuk mengurangi berbagai 

ancaman (T) yang mungkin terjadi. Strategis (W-T) adalah strategi yang 

digunakan untuk mengurangi kelemahan (W) dalam rangka meminimalisasi atau 

menghindari ancaman. Strategis (W-O) adalah strategi yang digunakan untuk 

meminimalkan masalah internal, sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih 

baik.  
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Tabel 2.2 Matriks Analisis SWOT 

Matriks Analisis 

SWOT  

STRENGHTH (S) 

Daftar semua  

kekuatan yang  

dimiliki  

WEAKNESS (W) 

Daftar semua  

Kelemahan 

yang dimiliki  

OPPORTUNITIES (O) 

Gunakan semua kekuatan 

yang dimiliki untuk  

memanfaatkan  

semua peluang yang ada  

STRATEGI (S-O) 

Gunakan semua  

Kekuatan yang  

dimiliki untuk  

memanfaatkan semua  

peluang yang ada  

STARTEGI (W-O)  

Atasi semua  

kelemahan dengan  

memanfaatkan semua  

peluang yang ada  

THREATHS (T)  

Daftar semua ancaman 

yang dapat diidentifikasi  

STRATEGI (S-T) 

Gunakan semua 

kekuatan untuk 

menghindar dari 

semua ancaman  

STRATEGI (W-T) 

Tekan semua 

kelemahan dan semua 

ancaman  

Sumber : Rangkuti (1997)  

 

2.5.2 Manfaat Analisis SWOT  

Metode analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah 

dari empat sisi yang berbeda. Menurut Suryatama (2014:33) mengatakan tujuan 

dari analisis SWOT adalah membantu mengembangkan kesadaran penuh semua 

faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan strategis dan pengambilan 

keputusan, tujuan yang diterapkan pada hampir semua aspek industri SWOT 

dimaksudkan terutama untuk penilaian.  

 

Adapun manfaat yang didapatkan dari analisis SWOT tersebut sebagai berikut :  

1. Sebagai panduan bagi perusahaan untuk menyusun berbagai kebijakan 

strategis terkait rencana dan pelaksanaan di masa yang akan datang. Dengan  

adanya analisa ini diharapkan perusahaan akan mampu memilih kebijakan dan 

rencana terbaik untuk perkembangan bisnis di masa yang akan datang.  
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2. Menjadi bentuk bahan evaluasi kebijakan strategis dan sistem perencanaan 

sebuah perusahaan. Analisis SWOT akan membantu perusahaan dalam 

memikirkan berbagai upaya evaluasi kebijakan yang dirasa merugikan dan 

mana yang menguntungkan. 

3. Memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan, selanjutnya melalui 

informasi yang ada tersebut akan menjadi pedoman bagi  pemilik perusahaan 

maupun peramcang kebijakan untuk melakuka berbagai kebijakan baru 

sebagai solusi atas hasil analisa yang ada.  

4. Memberikan tantangan ide-ide baru bagi pihak manajemen perusahaan, 

adanya berbagai permasalahan seperti kelemahan, peluang serta kekuatan 

yang kecil ataupun ancaman dari pihak luar yang mendorong bagian 

manajemen perusahaan untuk menemukan berbagai ide kebijakan yang lebih 

baru.  
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BAB III 

METODE DAN PROSES PENYELESAIN KERJA PRAKTIK  

 

3.1 Desain Penulisan  

Desain penelitian merupakan proses yang diperlukan pada perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian, yang membentuk penelitian dan mengumpulkan data serta 

analisis data. Dengan memilih desain penelitian yang sesuai serta tepat diharapkan 

dapat membantu penelitian dalam menjalankan penelitian dengan baik dan benar. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif 

yang dimana digunakan untuk mengetahui apa saja strategi yang digunakan 

Kedaian Kedaian Coffee & Kitchen dalam memasarkan produk mereka.  

 

Bodgan dan Taylor (2012:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

penelitian yang menghasilkan data deksriptik berupa kata-kata terltulis ataupun 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Salah satu jenis penelitian 

kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian yang dilakukan dengan metode atau 

penelitian studi kasus (Case Study). Studi kasus termasuk dalam penelitian 

analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus 

tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas.  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Sunyoto (2013:21) menjelaskan data merupakan sesuatu yang digunakan atau 

dibuthkan dalam penelitian dengan menggunakan parameter yang telah 

ditentukan. 

 

Jenis dan sumber data yang digunkaan pada penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi 

dan wawancara. Survey ddan wawancara dilakukan kepada owner dari Kedaian. 

Sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung penggunaan data primer.  
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Data sekunder diperoleh dari kajian terhadap studi pustaka yang berkaitan, 

literatur yang relevan seperti jurnal, buku, serta sumber-sumber dan dokumen lain 

yang berkaitan serta relevan.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai bahan laporan praktik 

lapangan dengan menggunakan beberapa metode serta pembahasan masalah 

selama melakukan praktik kerja lapangan pada Kedaian Coffee & Kitchen 

Bandarlampung. 

Adapun metode yang digunkan sebagai berikut :  

a. Metode Wawancara  

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara Tanya jawab 

dengan owner Kedaian Coffee & Kitchen Bandarlampung. 

b. Metode Observasi  

Metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap obyek yang diteliti. 

c. Studi Pustaka  

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang relevan 

terhadap topik dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah yang 

berhubungan dengan cara membandingkan dan menyesuaikan antara teori 

dengan praktik.  

 

3.4 Objek Kerja Praktik  

 

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik  

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Kedaian Coffee & Kitchen 

Bandarlampung yang beralamatkan di Jl. Terusan Way Rarem No. 1A, Pahoman, 

Bandarlampung. Peneliti melaksanakan penelitian selama 2 hari yaitu sejak 25-26 

Maret 2021.  
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3.4.2 Visi dan Misi  

Berikut ini merupakan visi dan misi Kedaian Coffee & Kitchen : 

 

Visi  

Menjadi kedai kopi yang berkualitas dengan menawarkan suasana yang nyaman 

bagi pelanggan, kondisi, tempat, menu yang bervariatif dengan rasa dan kualitas 

bahan yang baik dan dapat memenuhi selera para pengunjung dan pelanggan 

sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan.  

Misi  

- Memberikan kualitas makanan dan minuman dengan mempertahankan 

rasa sesuai lidah pelanggan. 

- Menjadikan Kedaian tempat yang selalu diminati seluruh kalangan baik 

anak muda hingga dewasa.  

 

3.4.3 Struktur Organisasi Kedaian Coffee & Kitchen  

Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda tergantung 

bagaimana sifat perusahaan tersebut. Struktur organisasi merupakan hal yang 

sangat penting untuk menciptakan kerjasama yang harmonis antar berbagai 

individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam mencapai 

tujuan bersama ini penting adanya setiap SDM (Sumber daya Manusia) yang 

berada di lingkup usaha ini memiliki posisi serta fungsi nya masing-masing. Hal 

ini juga berfungsi untuk mengatur dan menetapkan tugas serta tanggung jawab 

kepada perorangan, dan juga dapat mempermudah mengontrol pekerjaan yang 

dilakukan. Dapat dilihat berikut ini Struktur Organisasi Kedaian Coffee & 

Kitchen:  
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Gambar 3.2 Struktur Organisasi Perusahaan  

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Kedaian Coffee & Kitchen 

Keterangan :  

1. Owner :  

a. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan  

b. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk 

juga keuntungan perusahaan. 

c. Menetepkan Strategi-strategi yang strategis untuk mencapai visi misi 

perusahaaan.  

d. Mengangkat dan memberhentikan karyawan. 

2. Kasir  

a. Menjalankan proses penjualan dan pembayaran. 

b. Melakukan pencatatan atas semua transaksi. 

c. Membantu pelanggan memberikan informasi mengenai suatu produk. 

3. Barista  

a. Menggiling biji kopi segar untuk diseduh menjadi sejangkir kopi.  

b. Menyedah dan menuangkan kopi untuk pelanggan. 

c. Menyiapkan berbagai jeni minuman seperti kopi, teh, dan minuman 

non coffee lainnya.  

d. Melakukan tugas kebersihan, seperti membersihkan peralatan untuk 

membuat kopi, mencuci peraltan makan dan minum dan 

membersihkan area makan. 

  

Owner / Manajer    

Pelayan  Barista  Chef  Kasir  
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4. Chef  

a. Mengurusi bagian dapur semua hal yang berkaitan dengan menu yang 

akan disajikan. 

b. Membuat hidangan untuk para pengunjung 

5. Pelayan  

a. Melayani pelanggan  

b. Mengambil pesanan pengunjung 

c. Menyajikan pesanan kepada pengunjung 

d. Melakukan table set-up dan clear-up  

 

3.4.4 Jenis Usaha dan Produk  

Jenis bisnis yang dilakukan oleh Kedaian Coffee & Kitchen merupakan bisnis 

yang bergerak dalam food & beverage yaitu Coffee Shop, yang dimana produk 

utama yang mereka tawarkan dan yang mereka sediakan berbahan dasar kopi. 

namun walupun begitu, menu yang Kedaian sediakan tidak hanya itu ada menu 

lainnya yang mereka sediakan seperti minuman Lychee tea, Red Velvet, Mango 

Yakult dan berbagai jenis minuman lainnya, serta ada menu makanan yang 

ditawarkan seperti Chezzy Fries, Mix Platter, Mie ayam, hingga Rice Bowl.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil 

simpulan bahwa Kedaian Coffee & Kitchen sudah melakukan strategi pemasaran 

dalam memasarkan produk nya dengan baik, tetapi ada beberapa yang belum pas 

sasaran yang dituju. Analisis SWOT Kedaian Coffee & Kitchen terdiri dari 

Strength (kekuatan) yaitu produk yang berkualitas, harga terjangkau. Sedangkan 

weakness (kelemahan) yang dimiliki kurangnya fasilitas penunjang lainnya, 

minimnya pemasaran yang dilakukan. Kemudian Oppurtunity (peluang) yaitu 

pangsa pasar yang luas, kualitas produk yang diakui konsumen. Sedangkan untuk 

Threat (ancaman) yaitu pesaing yang memiringkan harga, dan banyaknya bisnis 

yang bergerak dibidang yang sama.  

  

5.2 Saran  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka penulis memberi sedikit 

saran dan masukan yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan di masa 

depan sebagai berikut : 

1. Kedaian Coffee & Kitchen dapat mengintensifkan pemasaran melalui 

berbagai macam media  

2. Kedaian Coffee & Kitchen mempertahankan serta meningkatkan strategi 

promosi. Karena hal ini dinilai dapat dilakukan dengan cara bekerja sama 

dengan berbagai pihak yang dapat mempublikasi kan Kedaian Coffee and 

Kitchen. Serta dilakukan nya giveaway di instagram kedaian.  

3. Kedaian Coffee & Kitchen semakin meningkatkan kepercayaan pelanggan 

serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk nya.  

4. Kedaian Coffee & Kitchen diharapkan memunculkan inovasi baru dalam 

café nya agar tetap memiliki daya tarik bagi konsumen.  
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