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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Konteks Penelitian 

 Di masa sekarang ini, usaha industri mikro di dalam sektor makanan 

semakin berkembang pesat. Mulai dari rumah makan, restoran, kafe, hingga coffee 

shop. Menurut data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik pertumbuhan 

perusahaan industri mikro di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Timur 

meningkat hingga 771.185 pada tahun 2015, seperti tampak pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan  Industri Mikro dan Kecil  Menurut Provinsi Tahun 

2013 – 2015 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

 

Pertumbuhan yang cepat tersebut berkaitan dengan gaya hidup orang zaman 

sekarang yang gemar meminum kopi mulai dari usia muda hingga dewasa. Seperti 

mahasiswa dan pekerja kantoran yang memilih menghabiskan waktu bersama 
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teman-temannya untuk sekedar bercengkerama, mengerjakan tugas, ataupun untuk 

bertemu dengan kolega di dalam sebuah coffee shop yang nyaman. Berikut data 

jumlah penduduk Surabaya menurut jenis kelamin yang dikutip dari Badan Pusat 

Statistik Kota Surabaya, berdasarkan hasil registrasi dan pencatatan sipil tahun 

2014, menunjukkan bahwa total jumlah penduduk Surabaya mencapai 2.853.661 

jiwa, seperti pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Hasil Registrasi dan Pencatatan 

Sipil Kota Surabaya Tahun 2014 
 

Daerah Surabaya 

 

Jumlah Laki-laki 

 

Jumlah 

Perempuan 

Jumlah Laki-

laki dan 

Perempuan 

Surabaya Pusat 180.044 180.470 360.514 

Surabaya Utara 286.988 280.963 567.951 

Surabaya Timur 375.345 377.069 752.414 

Surabaya Selatan 363.291 362.864 726.155 

Surabaya Barat 225.317 221.310 446.627 

Total 1.430.985 1.422.676 2.853.661 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2015) 

 

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, maka bisnis kafe dan coffee shop di kota 

Surabaya memiliki prospek yang baik karena sekarang penikmat kopi semakin 

banyak. Gaya hidup yang tinggi dari penduduk usia muda saat ini juga 

mempengaruhi munculnya kafe dan coffee shop yang nyaman mulai dari tempat 

yang kecil hingga yang luas. Biasanya orang akan memilih datang ke coffee shop 

untuk sekedar bertemu teman, kumpul bersama keluarga, mengerjakan tugas, 

ataupun meeting bersama rekan kerja.  
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Monopole Coffee Lab merupakan salah satu kafe spesialis kopi yang berada 

di Jalan Raya Darmo Permai nomor 38 Surabaya. Pertama kali didirikan pada 

tanggal  20 Juni 2014 oleh Irvan Gunawan. Nama Monopole dipilih karena ingin 

mendapatkan kesan kafe yang maskulin dan tetap mudah diingat sehingga kata 

Monopole dianggap cocok untuk brand tersebut. Monopole Coffee Lab dibangun 

karena ketertarikan pemilik tentang kopi, dari rutin meminum kopi hingga akhirnya 

jatuh cinta terhadap kopi, kemudian pada tahun 2006 saat kuliah di Australia, 

pemilik mulai mendalami tentang kopi karena di sana budaya kopinya sangat 

berkembang.  

Pemilik Monopole Coffee Lab mengambil kursus Specialty Coffee 

Assosiation of Europe (SCAE) dengan mendatangkan pelatih dari Perancis ke Bali, 

Surabaya, dan Jakarta dalam beberapa kategori kursus untuk mendapatkan 

sertifikasi dari SCAE. Awalnya Monopole Coffee Lab hanya sebuah bangunan 

kecil yang dibuka untuk menjual biji kopi dan mesin kopi, sehingga tempatnya lebih 

dikhususkan untuk showroom mesin kopi dan fasilitas untuk pelatihan barista. 

Setelah memiliki fasilitas pelatihan barista dan fasilitas untuk membuka kafe kecil-

kecilan, akhirnya dibukalah kafe yang saat itu menunya belum terlalu banyak dan 

secara khusus lebih menonjolkan spesialis kopinya.  

Monopole Coffee Lab merupakan coffee shop yang memberikan pelatihan 

terhadap karyawannya. Terdapat dua jenis pelatihan yang diberikan, yang pertama 

adalah pelatihan teoritis dan yang kedua adalah pelatihan praktek. Pelatihan teoritis 

yang diberikan mulai dari sejarah tentang kopi, mengenal biji kopi, hingga cara 
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fermentasinya. Untuk pelatihan praktek akan diajarkan mulai dari testing kopi dan 

cara menyeduh kopi secara manual dengan teknik yang benar.  

Semenjak hari pertama dibuka, pengunjung yang datang ke Monopole 

Coffee Lab setiap hari semakin bertambah dan mendapat tanggapan yang positif 

dari konsumen penikmat kopi di Indonesia khususnya di kota Surabaya. Dilihat dari 

minat konsumen penikmat kopi cukup tinggi terhadap Monopole Coffee Lab, yang 

merupakan pionir spesialis kopi pertama di Surabaya, maka mulai banyak coffee 

shop yang bermunculan. Persaingan usaha coffee shop di Surabaya saat ini semakin 

tajam dan berkembang yang ditandai dengan munculnya pesaing-pesaing baru 

dengan ciri khasnya masing-masing. Berikut data perbandingan antara Monopole 

Coffee Lab dengan pesaing coffee shop lain yang ada di Surabaya, seperti yang ada 

pada Tabel 1.3.  

Tabel 1.3 Perbandingan Coffee Shop di Surabaya 

Indikator Monopole Coffee 

Lab 

Redback Le Cafe Gourmand 

Keunggulan Pionir kafe 

spesialis kopi 

pertama di 

Surabaya. 

Kafe spesialis kopi. Kafe spesialis es 

krim, pastry, dan 

kopi. 

Menu Menu makanan dan 

minuman bervariasi 

(menu barat, asia, 

dan nusantara). 

Menu makanan dan 

minuman terbatas 

(menu makanan 

barat saja). 

Menu makanan 

berfokus pada pastry 

dan dessert.  

Fasilitas Lab untuk pelatihan 

barista dan area 

merokok indoor.  

Area merokok semi 

outdoor dengan 

pemandangan 

lapangan golf.  

Terdapat sebuah 

taman kecil sebagai 

area outdoor. 

Karyawan Barista dan waiter 

memiliki pelayanan 

dan product 

knowledge yang 

baik. 

Barista dan waiter 

memiliki pelayanan 

dan product 

knowledge yang 

baik. 

Barista dan waiter 

memiliki pelayanan 

dan product 

knowledge yang baik. 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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Tidak heran jika coffee shop di Indonesia saat ini mulai banyak bermunculan 

dan mendapat tanggapan yang baik dari seluruh penikmat kopi karena saat ini 

jumlah konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat dan bahkan melebihi jumlah 

penduduk yang ada di Indonesia. Menurut data dari Asosiasi Eksportir dan Industri 

Kopi Indonesia, jumlah kebutuhan kopi meningkat menjadi 300.000.000 kg pada 

tahun 2016, seperti tampak pada Tabel 1.4.  

Tabel 1.4 Konsumsi Kopi Indonesia 

 
Sumber: Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (2016) 

 

Sebuah coffee shop yang berkualitas tentu tidak lepas dari sumber daya 

manusia yang baik karena sumber daya manusia merupakan kunci kelancaran 

sebuah usaha. Jika tidak memiliki sumber daya manusia yang baik, tentu akan 

mempengaruhi kualitas dari usaha tersebut. Karyawan adalah aset paling berharga 

dari setiap perusahaan karena mereka dapat membuat atau menghancurkan reputasi 

perusahaan, serta dapat menguntungkan secara profitabilitas. Karyawan yang 

paling penting pada sebuah coffee shop adalah seorang barista. Barista merupakan 

tokoh utama dalam menyajikan minuman seperti kopi yang tidak hanya enak tetapi 
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juga berkualitas bagi seluruh konsumen yang datang ke coffee shop tersebut. Tidak 

semua barista yang ada di Monopole Coffee Lab memiliki teknik dan kemampuan 

yang sama dalam membuat minuman, karena barista di sana memiliki kemampuan 

belajar yang berbeda-beda.  

Mengingat pentingnya memiliki karyawan yang berkualitas maka 

dibutuhkan pelatihan kepada karyawan di tempat kerja. Tanpa pelatihan, karyawan 

tidak akan memiliki pemahaman yang kuat pada tanggung jawab tugas mereka. 

Pelatihan karyawan mengacu pada program yang memberikan informasi, 

keterampilan, dan pengembangan tanggung jawab secara profesional (Elnaga dan 

Imran, 2013:137).  

Berdasarkan survei yang penulis dapatkan dari sepuluh orang narasumber 

melalui wawancara, menunjukkan bahwa seorang barista perlu memiliki beberapa 

aspek yaitu skill, knowledge, dan attitude yang baik seperti tampak pada Gambar 

1.1. 

  
Gambar 1.1 Hasil Survey Barista yang Berkompeten 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

Berdasarkan Gambar 1.1, maka penulis menyadari bahwa pelatihan yang 

diberikan kepada karyawan sangat penting untuk mengembangkan kompetensi 

Barista yang Berkompeten

Skill, Knowledge Knowledge, Attitude Skill, Knowledge, Attitude

50%
30%

15%
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karyawan dalam setiap bidang yang dijalankan khususnya dalam aspek skill, 

knowledge, dan attitude yang dapat mempengaruhi kelancaran sebuah usaha. Maka 

penulis tertarik untuk mengetahui cara pengembangan kompetensi yang dimiliki 

barista yang ada di Monopole Coffee Lab Surabaya.  

Sebelum penulis melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang hampir sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu 
1 Judul                : Pengaruh Training Terhadap Kinerja Karyawan di Bumi Surabaya City Resort 

Ditulis Oleh     : Hartono, Stella Jacinda 
Publikasi          : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan teori sumber daya manusia. 

2. Menggunakan teori pelatihan dan pengembangan.. 

1. Subyek penelitian adalah karyawan Bumi Surabaya 

City Resort dan supervisor masing-masing karyawan. 
2. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

3. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah training 

teoritis dan praktek berpengaruh secara simultan 
terhadap kinerja karyawan Bumi Surabaya City Resort.  

2 Judul                  : Peran Keterampilan dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Bisnis Core Production 

Ditulis Oleh       : Heriono, Julius Brian Fangzenata 
Publikasi            : 2017 

 

Persamaan                        Perbedaan 

1. Menggunakan metode penelitian kualitatif. 

 

1. Subyek penelitian adalah dua anggota Core Production 

dan praktisi dalam  jasa fotografi dan videografi. 

2. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah peran dari 

keterampilan kerja terhadap produktivitas dari bisnis Core 
Production mempermudah dalam menyelesaikan sebuah 

pekerjaan dan pembagian tugas di dalam perusahaan. 

 

3 Judul              : Pengaruh Pelatihan Pengembangan Serta Prestasi Kerja Terhadap Pengembangan Karir 
Karyawan di Chinese Restoran X Hotel Surabaya 

Ditulis Oleh    : Ayusyafitri, Agustina 

Publikasi        : 2016 

Persamaan                            Perbedaan 

1. Menggunakan teori manajemen sumber daya 

manusia. 

2. Menggunakan teori pelatihan dan pengembangan. 

1. Subyek penelitian adalah karyawan Chinese restoran X 

Hotel Surabaya berjumlah 140 orang.  

2. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
3. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengaruh 

prestasi kerja lebih besar dibandingkan pengaruh  

pelatihan dan pengembangan terhadap pengembangan 
karir karyawan. 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Eksplorasi Kompetensi Barista di Monopole Coffee 

Lab Surabaya.”  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah  

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana skill yang harus dimiliki seorang barista di Monopole 

Coffee Lab? 

2. Bagaimana knowledge yang harus dimiliki seorang barista di Monopole 

Coffee Lab? 

3. Bagaimana attitude yang harus dimiliki seorang barista di Monopole 

Coffee Lab? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dibuktikan 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui skill yang harus dimiliki seorang barista di 

Monopole Coffee Lab. 

2. Untuk mengetahui knowledge yang harus dimiliki seorang barista di 

Monopole Coffee Lab.  

3. Untuk mengetahui attitude yang harus dimiliki seorang barista di 

Monopole Coffee Lab.  
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam bidang 

sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembekalan kompetensi sebagai 

barista. 

2. Bagi Universitas Ciputra  

Sebagai referensi atau sumbangan pemikiran dan informasi bagi mahasiswa 

yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Monopole Coffee Lab 

Untuk memberikan masukan dalam pembekalan kompetensi bagi barista 

yang ada di Monopole Coffee Lab.  

 


