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Halaman Persembahan 

 

Pengerjaan skripsi ini dipersebahkan untuk: 

ü    Kedua orang tua tercinta 

ü    Sahabat dan teman-teman 

ü    Semua orang yang pernah 

mengerti diriku dan 

membantuku mengenal 

diriku sendiri                     

        

MOTTO 

“Ketahuilah bahwa bersama kesabaran ada kemenangan,  

bersama kesusahan ada jalan keluar, dan bersama kesulitan ada kemudahan” 

(HR. Tirmidzi) 

 

“..Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan 

oleh Allah bagi kami. Dia-lah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah 

orang-orang yang beriman harus bertawakal” 

(QS. At-Taubah: 51) 
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When your heart is on your dreams, no request is too extreme 

(Jiminy Cricket) 

 

Our greatest glory is not in never falling, but in rising everytime we fall 

(Confusius) 
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ABSTRAK 

 

Sigit Pambudi. D1207635. “Aktivitas Customer Relations dalam Memuaskan 
Pelanggan” (Studi Tentang Aktivitas Customer Relations “Goeboex Coffee” Yogyakarta 
Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Pada Tahun 2009). Skripsi. Jurusan Ilmu 
Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta. 2009 

 

Aktivitas customer relations saat ini menjadi salah satu kunci dari kesuksesan 
sebuah perusahaan. Perusahaan yang berorientasi pada customer (customer oriented) 
dapat meraih sukses apabila dapat menarik banyak pelanggan dan mempertahankan 
pelanggan tersebut menjadi pelanggan tetap sehingga tercipta kerjasama yang terus-
menerus. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mengerti dan memenuhi kebutuhan 
pelanggan sehingga pelanggan merasa puas. Inilah salah satu aktivitas sebuah 
perusahaan dalam bidang customer relations.  

 

Skripsi ini mendeskripsikan bagaimanakah aktivitas customer relations yang 
dilakukan “Goeboex Coffee” Yogyakarta dalam memuaskan pelanggan. Dalam penelitian 
ini, penulis menggunakan metode observasi  partisipan.  Data-data yang diperoleh 
dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu hasil wawancara dengan beberapa orang 
yang  mengerti dengan tema penelitian ini sehingga dapat memberikan informasi yang 
akurat. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisa oleh penulis dengan tiga 
komponen pokok analisa, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

 

Dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa aktivitas customer 
relations yang dilakukan oleh “Goeboex Coffee” Yogyakarta untuk memuaskan 
pelanggan adalah: (1) Perbaikan Infrastruktur; (a) Pemenuhan Fasilitas Kerja dan (b) 
Peningkatan Mutu Pelayanan, (2) Menjalin Hubungan Baik Antar Sesama Karyawan dan 
Terhadap Customer, (3) Menampung Keluhan Customer dan (4) Menyediakan Website 
dan Forum “Goeboex Coffee. 

 

Dengan aktivitas customer relations yang dijalankan, “Goeboex Coffee” mampu 
memberikan kepuasan bagi pelanggannya. Pernyataan tersebut dibuktikan dari data di 
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lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar customer “Goeboex Coffee” merasa 
puas dengan pelayanan yang diberikan “Goeboex Coffee”.  

Untuk menjaga agar tidak kehilangan customer, “Goeboex Coffee” 
seharusnya senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan 
supaya para customer tetap merasa nyaman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Sigit Pambudi. D1207635. “Customer Relations Activity to Satisfy Customers” (Study 
about Customer Relations in “Goeboex Coffee” Yogyakarta to Increase Customer 
Satisfaction in 2009). Thesis. Department of Communication Study. Faculty of Social 
and Political Sciences. Sebelas Maret University. Surakarta. 2009. 

 

Customer relations activity nowadays becomes one of keys to success for an 
enterprise. A customer oriented enterprise can reach success when it can get a lot of 
customers and hold them to be fixed customers, so there will be continuity cooperation 
between them. Therefore, enterprises should unsderstand and provide customer’s 
needs to make them satisfied. This is a purpose of an enterprise in term of customer 
relations.  
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On this writing, the writer describes what customer relations activities are done 
in “Goeboex Coffee” Yogyakarta to satisfy customers. In this research, the writer uses 
active paticipant observation method. The datas are earned from interview with some 
persons who understand about the theme of research, so they can give accurate 
information. Then, the datas are analyzed by the writer with three basics of analizing; 
those are data reduction, data presentation and having conclution. 

 

In this research, the writer concludes that customer relations activities done by 
“Goeboex Coffee” Yogyakarta to satisfy customers are: (1) Infrastructure Repairing; (a) 
Providing Working Facilities, (b) Increasing Service Quality, (2) Having Good Relationship 
with All Workers, either with Customers, (3) Accomodating and Solving Customer’s 
Complain, (4) Providing Website and Forum “Goeboex Coffee”.  

 

With those activities, “Goebooex Coffee” can give satisfaction to customers. That 
statement is proved by the result of this research that shows that most of customers of 
“Goeboex Coffee” feel satisfied with the service given by “Goeboex Coffee”. 

To hold their customers, “Goeboex Coffee” should keep and increase their 
quality of their products and service so that customers feel comfortable.  
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Kata Pengantar 

Pertama, penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan 

Yang Maha Esa yang selalu membuat apapun di dunia ini dengan penuh 

keseimbangan dan keharmonisan, dan atas bantuan-Nya pula penulis mampu 

menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.  

Skripsi ini berjudul AKTIVITAS CUSTOMER RELATIONS DALAM 

MEMUASKAN PELANGGAN (Studi Tentang Aktivitas Customer Relations 

“Goeboex Coffee” Yogyakarta dalam Memuaskan Pelanggan pada Tahun 

2009). Berawal dari kegemaran nongkrong di warung kopi, penulis berusaha 

mengangkat sebuah fenomena di balik sekedar duduk nongkrong bersama teman-

teman di warung kopi, mengingat banyaknya warung kopi yang terdapat di 

Yogyakarta saat ini. Penulis berusaha menulis aktivitas yang dijalankan “Goeboex 

Coffee”, yaitu salah satu warung kopi di Yogyakarta dalam mencari dan 

memuaskan pelanggannya.  

Perkembangan “Goeboex Coffee” yang sangat pesat dalam meraih banyak 

pelanggan dalam waktu yang singkat dan dengan fasilitas yang sederhana, 

membuat penulis merasa hal tersebut penting untuk diteliti. Perkembangan 

tersebut tentunya didukung oleh kinerja customer relations yang dijalankan para 

karyawan untuk memuaskan pelanggannya.  

Dalam mengerjakan skripsi, penulis bukan berarti luput dari berbagai 

kesalahan dan kesulitan, tentunya penulis juga mengalami berbagai macam 

halangan dan rintangan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersosialisasi dan melakukan 

interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Proses interaksi tersebut dilakukan 

dengan komunikasi secara langsung (tanpa media tertentu) maupun secara tidak 

langsung (dengan menggunakan media tertentu). Dengan demikian, interaksi 

dapat berjalan sekaligus membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan dan 

keinginan masing-masing pihak. Komunikasi merupakan sebuah proses 

penyampaian pesan atau informasi dari komunikator (pemberi) kepada komunikan 

(penerima) yang menghasilkan sebuah perubahan tertentu. 

Interaksi dengan lingkungan akan menimbulkan sisi positif maupun 

negatif, tergantung sulit tidaknya orang terpengaruh dengan lingkungannya. 

Banyak orang yang terjerumus karena masuk dalam pergaulan bebas tanpa batas 

(bergaul di lingkungan yang salah). Ini disebabkan oleh proses interaksi dengan 

lingkungan dan pergaulan yang menghasilkan sisi negatif. Komunikasi 

merupakan dasar dari proses interaksi antar manusia. Hal ini dapat memberikan 

makna ketika manusia saling bertukar informasi, pikiran, perasaan dan kebutuhan 

dengan lingkungan. Berbagai bentuk hubungan antar manusia dilatar belakangi 

oleh berbagai alasan, kepentingan, maksud dan tujuan.  

Di manapun berada, seseorang selalu ingin menunjukkan eksistensi atau 

keberadaannya melalui suatu suatu bentuk interaksi atau sosialisasi. Dengan 

bersosialisasi dengan banyak orang, maka dapat menambah pengetahuan serta 
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dapat menambah keakraban dan kesetiakawanan di tengah-tengah masyarakat. 

Bentuk-bentuk sosialisasi dapat berupa suatu kelompok, organisasi, perkumpulan, 

ataupun komunitas. Belakangan ini, banyak komunitas yang tercipta di tengah-

tengah masyarakat kita, sebagi contoh komunitas pecinta musik, komunitas 

pecinta otomotiv, komunitas pecinta olah raga tertentu, dan masih banyak lagi. 

Bahkan, fenomena nongkrong di warung kopi pun saat ini telah menjadi salah 

satu pilihan gaya hidup sekelompok masyarakat di sebagian wilayah di Indonesia.  

Fenomena warung kopi telah lama mewarnai pola kehidupan masyarakat 

kita. Hampir semua sudut kampung dapat dipastikan ada warung kopi. Dan di 

mana-mana warung kopi biasanya dibuka sejak fajar hingga tengah malam, 

bahkan banyak warung kopi yang buka dari pagi sampai pagi lagi. 

Umumnya warung kopi menyediakan minuman kopi manis dan panas 

untuk pengunjung, dilengkapi kue-kue gorengan atau nasi rawon serta rokok. 

Umumnya lagi, hanya kalangan pria yang menjadi pelanggan. Dan biasanya, 

pengunjung akan berlama-lama berada di warung kopi untuk menikmati secangkir 

kopi, kue-kue, serta mengisap rokok sambil “jejagongan” atau ngobrol “ngalor-

ngidul”. 

Sudah menjadi pemandangan umum juga, betapa semua warung kopi 

dilengkapi dengan bangku atau angkruk yang ditempatkan di depannya untuk 

tempat jejagongan. Pelanggan warung kopi biasanya menghabiskan waktu sore 

dan malamnya dengan jejagongan. Dan bagi pelanggan tertentu (pria 

pengangguran) aktivitas jejagongan di depan warung kopi bahkan bisa dilakukan 

pada pagi, siang, sore, dan malam hari. 
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Bagi pengamat ekonomi, keberadaan warung kopi tentu bisa 
dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Misalnya, warung kopi 
bisa menjadi pasar mungil tempat berputarnya uang di level akar rumput 
yang akan sedikit mengangkat perekonomian rakyat. Dalam hal ini, yang 
dimaksud dengan rakyat adalah pemilik warung kopi, bukan kalangan 
pelanggannya. Dengan kata lain, warung kopi akan dapat meningkatkan 
kesejahteraan pemiliknya, tetapi sebaliknya akan membuat kalangan 
pelanggannya selalu terpuruk dalam kemiskinan. 

 
Bagi pengamat sosial, warung kopi mungkin dapat dikategorikan 

sebagai biang keterpurukan rakyat miskin di desa-desa. Sebab, setiap 
pelanggan warung kopi dapat dipastikan akan mengeluarkan uang lebih 
banyak dibanding yang bukan pelanggan warung kopi, padahal tingkat 
penghasilan relatif pas-pasan. Konkretnya, jika kepala keluarga miskin 
(berpenghasilan rendah) menjadi pelanggan warung kopi, maka sangat 
mungkin akan mengabaikan kebutuhan gizi anak istrinya.1  

 
Dalam perkembangannya, fenomena nongkrong di warung kopi saat ini 

tidak hanya menjangkit masyarakat kecil di desa-desa saja. Bahkan di kota-kota 

besar belakangan ini, nongkrong di warung kopi  merupakan salah satu 

kegemaran anak-anak muda, bahkan kaum intelektual mahasiswa.  

Di Surabaya, khususnya disekitar kampus ITS, banyak sekali orang 
menyambung hidup dengan membuat warung kopi. Namun di sini istilahnya 
bukan warung kopi, namun warung Gresikan. Saya yakin bahwa nama 
Gresikan berasal dari nama kabupaten di sebelah utara Surabaya, Gresik. 
Mungkin, warung-warung semacam ini berasal dari daerah Gresik. Di 
warung Gresikan ini banyak makanan dan minuman sederhana cepat saji. 
Teh, kopi, susu, serta miinuman-minuman dalam bentuk saset. Sedangkan 
makanan yang ada adalah mi, dan tentu saja nasi bungkus.  

 
Ada yang lebih menarik di sana, yaitu obrolan di warung kopi. Kalau 

warung kopi yang amat dekat dengan kampus, obrolannya tentu saja tentang 
tugas kuliah, atau mahasiswa yang menceritakan dosen mereka yang 
memberi nilai D. Namun kalau di warung Gresikan kampung, tema 
pembicaraannya berbeda. Berbeda karena yang cangkrukan di sana juga 
berbeda, bisanya di sana akan kita temui warga kampung, pedagang, atau 
satu dua pegawai rendah. Dan tema pembicaraannya kalau nggak 

                                                           
1 (http// warungmassahar.blogspot.com/2008/ 05/fenomena-warung-kopi-dan-malnutrisi.html - 
69k –) 
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ngomongin bola, paling ngomongin situasi ekonomi yang tidak menentu, 
atau gaji yang tidak pernah menyesuiakan dengan inflasi, atau ngomongin 
pejabat ini itu, atau partai ini itu, bahkan membodoh-bodohkan pejabat dan 
presiden.2 

 
Yogyakarta adalah kota pelajar, tentunya sebagian besar penghuninya 

adalah pelajar dan mahasiswa atau anak muda. Anak-anak muda ingin selalu 

mengisi  hari-harinya dangan bersosialisasi dengan orang lain atau teman-teman 

mereka di tempat dan suasana yang nyaman, serta cocok bagi anak-anak muda. 

Dengan bersosialisasi dan berinteraksi, mereka akan mendapatkan suatu hal yang 

baru. Bagaimana anak-anak muda Yogyakarta menggunakan waktu mereka di 

luar kegiatan kuliah merupakan kajian menarik untuk diteliti. Terbukti kota 

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang anak-anak mudanya bisa dibilang 

kreatif dan mempunyai Sumber Daya Manusia  yang cukup tinggi.  

Banyak pelaku bisnis yang menawarkan konsep-konsep yang sangat 

dibutuhkan oleh anak-anak muda dan mahasiswa di Yogyakarta, mulai dari bisnis 

restoran, tempat hiburan, fasilitas perkuliahan, sarana olah raga, bahkan tempat-

tempat  nongkrong berkembang pesat di Yogyakarta.  

Menyinggahi tempat-tempat berkumpul tradisional yang tersebar di 

Yogyakarta kiranya sebuah keharusan. Sebab, di situlah kita bisa menikmati 

nuansa khas Yogyakarta, mulai dari santapannya hingga keakraban yang 

terbangun antar pengunjungnya. Di situ pula, generasi muda di kota wisata ini 

berkumpul dan merancang banyak kegiatan.  

                                                           
2 (http://achedy.penamedia.com/2008/05/04/obrolan-warung-kopi/) 
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Kedai kopi adalah salah satu bentuk tempat berkumpulnya masyarakat 

muda Yogyakarta yang saat ini seolah menjadi kegemaran, bahkan trend gaya 

hidup kawula muda. Terdapat beragam konsep kedai kopi, mulai dari yang masih 

dekat dengan konsep awal hingga kedai kopi yang telah menyesuaikan diri 

dengan budaya Yogyakarta saat ini. Menu kopinya pun beragam, ada menu klasik 

espresso hingga kopi khas Indonesia seperti Jawa, Aceh, dan Toraja. Di kedai-

kedai kopi itu, berdiam bermacam-macam komunitas, mulai dari seniman, pecinta 

buku hingga komunitas cyber seperti bloggers dan gamers.  

Sedikit kafein dalam secangkir kopi memang teman yang paling tepat 

untuk melewatkan sore dan malam, baik dalam kesendirian ataupun keramaian. 

Menikmati kopi di cafe-cafe yang ada di Yogyakarta tentu menjadi agenda wisata 

yang mengasyikkan. Sambil menikmatinya, pengunjung bisa mengenal lebih 

dekat Yogyakarta lewat komunitas-komunitas yang nongkrong di dalamnya. 

Bagi orang yang gemar membaca dan berinteraksi dengan para pecinta 

buku, bisa mengunjungi Deket Rumah Cafe yang terletak di Sagan serta Coffee 

Break Cafe yang berlokasi di di Jalan Kaliurang. Beragam buku dengan berbagai 

tema, mulai dari bacaan ringan seperti komik hingga buku yang mengusung tema 

filsafat bisa didapatkan di kafe itu sehingga akan memuaskan hasrat membaca 

anda. 

Di Deket Rumah, pengunjung bisa membaca buku-buku sastra yang 

dikarang oleh penulis lokal maupun manca. Ada buku karya penulis Indonesia 

legendaris Sutan Takdir Alisjahbana, Pramoedya Ananta Toer dan N.H Dini 
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hingga penulis peraih Nobel Sastra seperti Milan Kundera, Nawal el Sadaawi dan 

Umberto Eco. Beberapa buku bahkan bisa disewa dengan persyaratan tertentu. 

Jika ingin menikmati kopi sambil mengenal lebih dekat Yogyakarta lewat 

karya para senimannya, bisa mengunjungi Via-Via Cafe yang terletak di 

Prawirotaman, V-Art Gallery and Cafe yang ada di Jalan Solo dan Djendelo Cafe 

yang berlokasi di ujung utara Jalan Gejayan. Kafe-kafe itu berfungsi ganda, selain 

sebagai tempat menikmati kopi juga sebagai ruang pameran seni. 

Beberapa pameran pernah diadakan di kafe tersebut, misalnya Pameran 

Lukisan Pesawat Tempur yang diadakan pada November 2006 lalu di Via-Via 

Cafe. Di Djendelo Cafe juga sering diadakan berbagai macam pameran lukisan, 

begitu juga di V-Art Galery yang sering menggelar pemutaran video yang digarap 

oleh seniman Yogyakarta. 

Kemudahan berselancar di dunia maya dan berinteraksi dengan para 

anggota komunitas cyber adalah tawaran lain yang diusung Lor Kali Cafe yang 

terletak di dekat Jalan Gejayan dan Kedai Kopi yang ada di Selokan Mataram. 

Lewat fasilitas komputer yang tersambung jaringan internet ataupun fasilitas 

hotspot, di Kedai Kopi anda bisa berselancar di dunia maya secara gratis. 

Bila lebih suka menggunakan jaringan internet untuk bermain game, bisa 

mendatangi Empire yang berada di ujung utara Jalan Gejayan. Tempat yang baru 

saja dibuka ini telah menjadi salah satu pusat kegiatan para gamers di Yogyakarta. 

Selain itu, tempat ini juga menyediakan kafe nyaman yang cocok untuk 

beristirahat sejenak kala lelah bermain. 
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Meski tidak mau disebut coffee shop, Kinoki yang terletak di Jalan Suroto 

Kotabaru juga menyajikan beragam menu kopi dan suasana open space yang 

nyaman. Selain memanjakan pengunjung dengan kopi, tempat yang bermotto 

'bukan bioskop, bukan coffee shop' itu juga menjadi tempat berkumpul para 

seniman Yogyakarta yang bergerak di bidang perfilman. 

Setiap hari Kinoki menyuguhkan film-film menarik, mulai yang telah 

memenangkan berbagai festival film hingga film-film indie yang digarap oleh 

sineas-sineas muda berbakat Indonesia. Selain itu, Kinoki kadang juga menjadi 

tempat menggelar pembacaan cerita pendek, puisi, obrolan ringan dan bahkan 

peragaan busana. 

Umumnya, kafe-kafe di Yogyakarta buka mulai pukul 17.00 WIB, namun banyak 

pula yang buka dari siang hari. Kedai Kopi dan Coffee Break adalah beberapa kafe yang 

buka mulai siang hari, sekitar pukul 10.00 - 24.00 WIB. Sementara Kinoki dan Djendelo 

Cafe baru mulai buka pada pukul 17.00  dan mulai memutar film sekitar pukul 19.30 

WIB.3 

Tersebut di atas adalah beberapa contoh coffee shop di Yogyakarta yang 

konsepnya sedikit mewah, tentunya konsumennya pun kebanyakan berasal dari 

kalangan menengah ke atas. Namun, sekarang di Yogyakarta banyak berdiri 

kedai-kedai kopi yang konsepnya tradisional dan lebih natural tetapi tetap 

mengasyikkan, sehingga semua kalangan bisa menjangkau, termasuk mahasiswa 

yang kebanyakan mempunyai uang saku pas-pasan.  

 

                                                           
3 (http://www.yogyes.com/id/yogyakarta-tourism-article/coffee-shop-in-yogyakarta/) 
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Di kawasan Gowok, tepatnya sebelah selatan Plaza Ambarukmo juga 
terdapat tempat berkumpul yang cukup menyenangkan, yaitu Warung Kopi 
Blandongan. Sempat mengusung semboyan menyelamatkan bangsa dari 
kekurangan kafein, warung kopi ini menyediakan kopi istimewa yang diolah 
langsung dari biji yang diperoleh pengelola warung. 

 
Semboyan yang diusung warung ini memang dapat dibuktikan dari 

rasa kopinya. Kopi Blandongan memiliki kekentalan dan rasa pahit yang 
pas, disajikan dalam porsi yang tepat dalam cangkir kecil. Kekentalan 
kopinya bahkan bisa dilihat dari ampas kopi yang tertinggal dalam cangkir 
ketika anda telah selesai menikmati kopi yang disajikan. 

 
Suasana warung kopi ini sangat tepat dijadikan tempat berkumpul. 

Tempat duduk pengunjungnya berkonsep lesehan dan tanpa sekat 
memungkinkan menampung banyak orang. Dengan penerangan lampu-
lampu kuning dan dinding bambu, pengunjung seolah diajak menikmati 
suasana kedai kopi di sebuah pedesaan. Bila lapar karena terlalu lama 
berkumpul, pengunjung bisa menikmati makanan kecil seperti kacang dan 
gorengan yang bisa menjadi pengganjal perut. 

 
Di sebelah selatan Warung Kopi Blandongan juga terdapat sebuah 

kedai kopi yang dinamai Kopi Grek. Kedai kopi itu menawarkan kopi 
dengan porsi yang lebih banyak namun tak begitu kental. Meski juga 
menjadikan kopi sebagai hidangan utamanya, kedai Kopi Grek memiliki 
suasana yang berbeda, misalnya tempat duduk yang tersebar di halaman 
terbuka sehingga tepat untuk menikmati udara malam. Kedai Kopi Grek 
juga menyediakan menu nasi, berbeda dengan Blandongan yang hanya 
menyediakan makanan kecil.4 

 
 “Goeboex Coffee” adalah salah satu kedai kopi yang ada di kota 

Yogyakarta. Dengan konsep tradisional, santai dan pas untuk kantong mahasiswa 

membuat “Goeboex Coffee” sebagai salah satu pilihan  tepat bagi mahasiswa 

Yogyakarta untuk nongkrong, santai dan berkumpul dengan teman-teman, bahkan 

rekan kerja. Dengan tempatnya yang dibangun di pinggir jalan lingkungan 

persawahan di kawasan Seturan, menambah kesan natural bagi “Goeboex 

                                                           
4 (http://www.yogyes.com/id/yogyakarta-tourism-article/warong-in-yogyakarta/) 
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Coffee”. Diharapkan customer dapat merasakan suasana santai pedesaan di balik 

ramainya kota Yogyakarta.  

 Kawasan Seturan saat ini telah banyak sekali kedai-kedai kopi yang 

menawarkan konsep yang mirip bahkan hampir sama dengan “Goeboex Coffee”. 

Walaupun bukan yang pertama, tetapi “Goeboex Coffee” saat ini tetap menjadi 

idola bagi sebagian mahasiswa dan mahasiswi Yogyakarta untuk tempat 

nongkrong, bahkan beberapa waktu lalu, telah dibentuk Komunitas Kopi 

“Goeboex Coffee” yang terdiri dari para pelanggan yang suka nongkrong di 

“Goeboex Coffee”.  

 Para pelanggan yang mengunjungi “Goeboex Coffee” diharapkan akan 

merasa nyaman, dengan konsep yang tradisional, sederhana, suasananya pun 

natural, dan harganya yang relatif murah dan terjangkau di kantong mahasiswa. 

Selain itu, “Goeboex Coffee” juga didukung dengan tempat yang strategis, artinya 

mudah dijangkau oleh mahasiswa karena berada di antara kampus-kampus 

ternama di Yogyakarta.  

Dengan konsep yang ditawarkan “Goeboex Coffee”, yang membuat 

konsumen merasa nyaman, maka tempat tersebut akan mudah dikenal orang dan 

dengan cepat dapat meraup konsumen yang banyak di setiap malamnya. Pada 

tahun 2006, “Goeboex Coffee” hanyalah kedai kopi yang relatif kecil, dengan 

konsep bangunan yang sangat sederhana, sudah mampu menarik konsumen yang 

banyak, sehingga banyak pelanggan yang tidak jadi nongkrong di kedai kopi 

tersebut karena tempatnya sudah penuh.  
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Memang, sebuah kedai kopi seharusnya  mempunyai tempat yang luas 

karena para pelanggan akan berlama-lama berdiam dan ngobrol di tempat tersebut 

apabila mereka merasa nyaman. Akhirnya, pada akhir tahun 2008, bangunan 

“Goeboex Coffee” pun direnovasi menjadi lebih besar, luas, dan lebih mewah 

tetapi tetap tidak mengubah konsep tradisional dan natural seperti konsep 

awalnya. Renovasi tersebut disertai perluasan lahan parkir kendaraan supaya 

dapat memuat lebih banyak dan terlihat lebih rapi. Dengan renovasi tersebut, 

diharapkan akan mendapatkan lebih banyak konsumen dan tentu saja menambah 

kenyamanan para konsumennya.  

“Goeboex Coffee” berada di suatu kawasan yang saat ini di situ terdapat 

banyak sekali kedai kopi dengan menawarkan konsep yang bermacam-macam. 

Oleh karena itu di situ terjadi kompetisi atau persaiangan dalam menarik 

konsumen. Walaupun setiap kedai kopi pasti telah memiliki pelanggannya 

masing-masing, namun di kawasan tersebut “Goeboex Coffee” saat ini seolah 

menjadi kedai kopi yang paling digemari sebagian masyarakat Yogyakarta.  

Terbukti, “Goeboex Coffee” setiap malam selalu ramai dikunjungi para 

pelanggannya. Di hari-hari biasa saja, tidak kurang dari seratus orang pelanggan 

yang mengunjungi “Goeboex Coffee” setiap malamnya, belum kalau malam 

Minggu, pengunjung “Goeboex Coffee” bisa mencapai dua ratus orang. Uniknya, 

semakin malam tempat tersebut semakin ramai dikunjungi para pelanggan, 

biasanya puncak keramaian tempat itu pada jam 22.00 sampai 24.00. Sedangkan 

kedai-kedai kopi yang lain di kawasan tersebut, walaupun ramai dikunjungi 

pelanggan, namun tidak seramai “Goeboex Coffee”, rata-rata pengunjungnya 
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hanya berkisar lima puluh orang saja. Apakah yang menjadi daya tarik masyarakat 

sehingga menjadikan “Goeboex Coffee” sebagai tempat favorit mereka? 

 Hal-hal tersebut di atas membuat penulis merasa sangat penting untuk 

diteliti. Perkembangan “Goeboex Coffee” yang pesat dan cepat menarik banyak 

pelanggan mahasiswa dan mahasiswi di Yogyakarta, didukung oleh sifat dasar 

dan budaya masyarakat Yogyakarta yang ramah dan terbuka dalam menerima 

pengaruh dari luar, sehingga dapat menjalar dengan cepat di diri dan lingkungan  

mereka. Selain itu, tentu didukung kinerja para karyawan dan karyawatinya yang 

bagus.  Dalam hal ini, tentunya tidak lepas dari peran bagian Customer Relations 

karena berkaitan dengan para pelanggannya. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk mengetahui bagaimana aktivitas Customer Relations yang diterapkan pihak 

“Goeboex Coffee” untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga dengan 

cepat menjadi idola dan melekat di hati  sebagian masyarakat Yogyakarta.  

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

“Bagaimanakah aktivitas Customer Relations yang diterapkan “Goeboex Coffee” 

Yogyakarta untuk meningkatkan kepuasan pelanggan pada tahun 2009 ?” 

C. Tujuan Penelitian 

“Untuk mengetahui bagaimana aktivitas Customer Relations “Goeboex Coffee” 

Yogyakarta dalam meningkatkan kepuasan pelanggan pada tahun 2009 .” 
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D. Kerangka Teori 

D.1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari, karena makhluk hidup selalu melakukan komunikasi untuk 

mengutarakan kebutuhannya. Menurut Prof. Drs. Onong Uchyana 

Effendy, M.A, dalam bukunya Dinamika Komunikasi mengemukakan 

pengertian komunikasi secara etimologis, dari kata communication, 

bersumber dari kata communis yang artinya sama, dalam hal ini adalah 

sama makna. Jadi komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang 

yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai sesuatu hal yang 

dikomunikasikan. 

Untuk pengertian secara terminologis, komunikasi manusia sebagai 

singkatan dari komunikasi antar manusia, dinamakan komunikasi sosial 

atau komunikasi kemasyarakatan karena hanya pada manusia-manusia 

yang bermasyarakat terjadinya komunikasi.5 

Secara paradigmatis komunikasi mengandung tujuan 
tertentu; ada yang dilakukan secara lisan, secara tatap muka, atau 
melalui media. Mengenai pengertian komunikasi secara 
paradigmatis dapat disimpulkan sebagai berikut; komunikasi 
adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada 
orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap (attitude), 
pendapat (opinion), atau perilaku (behaviour).6  

 
Menurut Carl I Hovland, komunikasi adalah proses mengubah 

perilaku orang lain (communication is the process to modify the behaviour 

                                                           
5 Onong Uchyana Effendy, Dinamika Komunikasi, PT. Rosda Karya, Bandung, 2004, hal.4 

6 Ibid, hal.5 
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of other individuals). Akan tetapi, seseorang  dapat mengubah sikap, 

pendapat, atau perilaku orang lain apabila komunikasi yang dilakukannya 

benar-benar komunikatif.7  

Kunci komunikasi dalam pelayanan adalah mencoba mengerti dan 

melakukan tindakan untuk memuaskan keinginan pelanggan. Dengan 

demikian akan menambah jumlah pelanggan.8  

Dalam perkembangan komunikasi di dunia bisnis, yang 
membutuhkan interaksi dengan orang lain dengan tujuan agar 
terjadi perubahan sikap pada konsumen, maka diperlukan bentuk 
komunikasi yang lebih persuasif. Sesuai dengan tujuan pokok 
komunikasi persuasif itu sendiri yaitu mempengaruhi pikiran, 
perasaan dan tingkah laku seseorang atau kelompok untuk 
kemudian melakukan tindakan, perbuatan sebagaimana 
dikehendaki.9 

 
Komunikasi yang komunikatif yang mempengaruhi sikap 

konsumen dalam hal ini kepuasan customer, dapat digambarkan dapat 

digambarkan dengan komunikasi yang dikemukakan oleh Harold 

Lasswell, yaitu: 

  

   

 

(Gambar 1.1)  The Lasswell Formula 

 

                                                           
7 Onong Uchyana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, PT. Remaja Rosda Karya, 
Bandung, 2001, hal.10 

8 Endar Sugiarto, Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 
1999, hal.35 

9 A. W. Wijaya, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hal.67 
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a. Who : komunikator, di sini adalah individu / kelompok yang 
mengambil prakarsa dalam komunikasi. 

b. Says What : Pesan, informasi apa yang akan disampaikan. 
c. In Which Channel : Saluran atau media apa yang dipergunakan 

dalam komunikasi. 
d. To Whom : Kepada, kepada siapa komunikasi itu disampaikan. 
e. With What Effect : Pengaruh atau hasil komunikasi.10 

 
Komunikasi adalah peristiwa sosial, yaitu peristiwa yang terjadi 

ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain. Mencoba menganalisa 

peristiwa sosial secara psikologis sosial sebagai ilmu yang berusaha 

memahami dan menguraikan keseragaman dalam perasaan, kepercayaan, 

atau kemauan, juga tindakan yang diakibatkan oleh interaksi sosial.11  

Komunikasi ditujukan untuk memberikan informasi, menghibur, 

atau mempengaruhi. Yang lazim disebut komunikasi persuasif, amat erat 

kaitannya dengan psikologi. Persuasif dapat didefinisikan sebagai proses 

mempengaruhi dan mengendalikan perilaku orang lain melalui pendekatan 

psikologis.12  

Komunikasi persuasif dapat juga diwujudkan oleh adanya 
human relations yang dapat di artikan “human relations“ dalam 
arti luas adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh 
seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi 
dan dalam semua bidang kehidupan sehingga menimbulkan 
kebahagiaan dan kepuasan hati kepada kedua belah pihak.13  

 

                                                           
10 Dennis Mc Quail, Suen Windahl, Model-Model Komunikasi Terjemahan Putu Laxman Pandut, 
Universitas Primas, Jakarta, 1985, hal. 12 

11 Jaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi Edisi Revisi, Remadja Karya, Bandung, 1989, hal.11 

12 Ibid, hal.7 

13 Onong Uchyana Effendy, Human Relation dan Public Relations, Mandar Maju, Bandung, 1993,  
hal.48 
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Sebelumnya, Onong Uchyana Effendy juga menuliskankan dalam 

buku yang sama: 

Proses rohaniah dengan perasaan bahagia tersebut 
berlangsung pada dua per tiga orang yang terlibat dalam hubungan 
komunikatif, yakni komunikasi antar pesona yang sifatnya 
dialogis, maka masing-masing tahu, sadar, dan merasakan efeknya. 
Jika kesemuanya merasa bahagia, maka orang yang melakukan 
human relations itu berhasil, apabila tidak menimbulkan rasa puas, 
human relations itu gagal. Berhasil jika mampu menyamaratakan 
antara sifat (attitude), pernyataan (opinion), dan tingkah laku 
(behaviour) komunikan dengan apa yang diharapkan 
komunikator.14 

 
Sementara itu, teknik-teknik dalam komunikasi persuasif antara 

lain adalah sebagai berikut: 

a. Teknik asosiasi adalah penyajian pesan komunikasi dengan 
cara menumpangkannya pada suatu objek atau peristiwa yang 
sedang menarik perhatian khalayak. Teknik ini sering 
digunakan oleh kalangan bisnis atau kalangan politik. 

b. Teknik integrasi ialah kemampuan komunikator untuk 
menyatukan diri secara komunikatif dangan komunikan. 
Contohnya adalah dengan menggunakan kata-kata “kita” bukan 
“saya atau anda”. 

c. Teknik ganjaran (pay off technique) adalah kegiatan untuk 
mempengaruhi orang lain dengan cara mengiming-iming hal 
yang menguntungkan atau menjanjikan harapan.  

d. Teknik tataan adalah sebagai terjemahan dari icing adalah 
upaya untuk menyusun pesan komunikasi, sedemikian rupa 
sehingga enak didengar atau dibaca serta termotivasi untuk 
melakukan sebagaimana disarankan oleh pesan tersebut. 

e. Teknik red-herring, dalam hubungannya dengan komunikasi 
persuasif, teknik ini adalah seni komunikator untuk meraih 
kemenangan dalam perdebatan dan mengelakkan argumen 
yang lemah untuk kemudian mengalihkan sedikit demi sedikit 
ke aspek yang dikuasainya, guna dijadikan senjata ampuh 
dalam menyerang lawan, jadi teknik ini dilakukan saat 
komunikator berada dalam posisi terdesak.15 

 

                                                           
14 Ibid, hal.49 

15 Onong Uchyana Effendy,  Op.cit, hal. 22 
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D.2. Public Relations 

Pelaksanaan Public Relations lebih bertitik pada keterampilan 

membina hubungan antar manusia di dalam dan di luar organisasi seraya 

mencegah timbulnya masalah. Pengertian Pubic Relations menurut L. Roy 

Blumenthal dalam bukunya “The Practice of Public Relations” 

mengatakan sebagai berikut: 

“seni membina pribadi seseorang hingga taraf yang memungkinkan ia 

mampu menghadapi keadaan darurat dalam kehidupan sehari-hari, 

termasuk bidang psikologi. Seni melaksanakan tugas yang sama untuk 

bisnis, lembaga pemerintah dan lain-lain, baik yang menimbulkan 

keuntungan maupun yang tidak, termasuk public relations”.16  

  Definisi public relations atau humas dari the British Institute of 

Public Relations adalah sebagi berikut; 

a. “Public Relations activity is management of communications 
between an organization and its public”.  

b. “Public Relations practice is deliberate, planned and sustain 
effort to establish and maintain mutual understanding between 
an organization and its public”. 17 
 

  Menurut Edward L. Bernay, dalam bukunya “Public Relations 

University of Oklahoma Press”, yang menjelaskan bahwa humas tersebut 

mempunyai 3 fungsi utama, yaitu: 

a. Memberikan penerangan bagi masyarakat. 
b.  Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan 

masyarakat secara langsung. 

                                                           
16 Onong Uchyana Effendy, Op.cit, hal.94 

17 Rosadi Ruslan, Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi, Raja Grafindo persada, 
Jakarta, 2001, hal.16 
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c. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu 
badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan 
masyarakat atau sebaliknya.18 

 
  Di samping fungsi-fungsi di atas public relations juga mempunyai 

peranan yang diharapkan dapat menjadi “mata” dan “telinga”, serta 

“tangan kanan” bagi top manajemen dari organisasi atau lembaga, yang 

ruang lingkup tugasnya antara lain meliputi aktivitas: 

a. Membina hubungan ke dalam (publik internal) 
Yang dimaksud publik internal adalah publik yang menjadi 
bagian dari unit atau badan atau perusahaan atau organisasi itu 
sendiri, dan mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal 
yang menimbulkan gambaran negatif dalam masyarakat, 
sebelum kebijakan tersebut dijalankan oleh organisasi. 
 

b. Membina hubungan ke luar (publik eksternal) 
Yang dimaksud publik eksternal adalah publik umum 
(masyarakat) mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran 
yang positif publik terhadap lembaga yang diwakilinya.19 
 

Adam W. Tyma, dalam jurnal internasionalnya menuliskan sebagai 

berikut: 

 “Public relations, as defined by J.E, Grunig (1992), is “the 
management of communication between the organization and the 
publics that it interacts with” (p. 3). Through the continued work of 
the Excellence Project, the “Excellence Theory” demonstrates how 
excellent public relations is able to interact and work with both 
internal and external publics, recognizing that publics are not 
merely passive audiences accepting messages in a hegemonic 
structure, but that each public that comes into contact with the 
message is viable and enfranchised with agency.”20 
 
 
 

                                                           
18 Ibid, hal.19 

19 Ibid, hal. 4 

20 (http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/view/191/1055/1) 
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D.3. Customer Relations 

  Salah satu hubungan eksternal yang dilakukan oleh public relations 

adalah customer relations. Jika dapat menjalin hubungan yang baik dan 

harmonis dengan customer (pelanggan), maka hal tersebut turut 

menentukan sukses atau tidaknya tujuan yang akan dicapai oleh 

perusahaan.  

  Menurut Onong Uchyana Effendy dalam kamus komunikasinya, 

customer relations adalah kegiatan komunikasi timbal balik antara suatu 

perusahaan yang diwakili oleh petugas humas dengan para pelanggan, 

dalam rangka membina hubungan yang akrab dengan dilandasi sikap 

saling percaya dan akrab.21   

  Sukses besar yang diperoleh suatu perusahaan ialah mendapatkan 

pelanggan, bukan penjualannya itu sendiri. Setiap barang bisa saja dijual 

untuk satu kali kepada seorang pembeli, akan tetapi sebuah perusahaan 

dikatakan sukses, kalau bisa meningkatkan jumlah pelanggannya yang 

membeli berulang kali.22  

Mujurlah suatu perusahaan yang mempunyai pelanggan 
tetap, mereka harus mempertahankannya, jangan sampai pindah 
perhatiannya dan menjadi pelanggan perusahaan lain. Di lain 
pihak, pengusaha harus berusaha agar konsumen yang baru satu-
dua kali membeli, diusahakan agar tertarik perhatiannya dan 
mencobanya, untuk kemudian digerakkan sehingga menjadi 
pelanggan. Inilah tugas kahumas dengan kegiatannya berupa 

                                                           
21 Onong Uchyana Effendy, Kamus Komunikasi, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1989, hal.58 

22 Onong Uchyana Effendy, Op.cit, hal.150 
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komunikasi, baik melalui media massa maupun media nirmassa 
atau bentuk-bentuk komunikasi lainnya.23 

 
  Untuk dapat menjaring pelanggan sebanyak mungkin, maka harus 

mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar kebutuhan pokok pelanggan: 

a. Pelanggan adalah raja dan ingin dianggap selalu benar. 
b. Pelanggan (customer) ingin mendapat perhatian dengan 

sungguh-sungguh, dihormati dan diperlakukan seperti orang 
penting. 

c. Pelanggan ingin diperhatikan secara istimewa dan khusus. 
d. Pelanggan ingin selalu haus akan perhatian dan penghargaan 

yang tulus. 
e. Pelanggan itu selalu berupaya untuk mencari hal yang enak dan 

menyenangkan di hatinya. 
f. Pelanggan membutuhkan haknya akan informasi yang jujur dan 

benar. 
g. Pelanggan ingin pendapat dan suaranya didengar atau 

diperhatikan dengan sungguh-sungguh. 
h. Pelanggan lebih tertarik pada masalahnya sendiri daripada 

apapun yang terjadi di dunia ini.24 
 
Setelah mengetahui dasar-dasar kebutuhan pelanggan tersebut, 

maka berikut ini adalah kiat-kiat untuk memghadapi atau melayani 

kebutuhan pokok pelanggan;  

a. Hadapi keluhan dengan penuh rasa hormat (respect). 
b. Pihak customer relations jangan terbawa emosi pelanggan, dan 

pertahankan suasana tetap calm down, walaupun bagaimana 
panasnya hati pelanggan yang dihadapi.  

c. Mendengar dengan penuh perhatian akan keluhan-keluhan 
yang diutarakan tersebut, berbincang-bincang dengan suasana 
keakraban bagi kedua belah pihak.  

d. Jangan memotong dan memonopoli pembicaraan keluhan 
pelanggan tersebut.  

e. Hindarkan argumentasi yang tidak sesuai dengan kenyataan 
yang ada dalam persoalan keluhan tersebut. 

                                                           
23 Onong Uchyana Effendy, Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis, Remadja Karya, 
Bandung, 1986, hal.148 

24 Rosadi Ruslan, Op.cit, hal.280 
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f. Berikan penghargaan (appreciation) atas keluhan yang 
disampaikan tersebut, dengan mengucapkan terima kasih yang 
tulus dan berjanji akan memperbaiki kekurangan-kekurangan 
atas pelayanannya. 

g. Berikan rasa “simpati” karena kesulitan-kesulitan yang terjadi. 
h. Tawarkan jalan keluar yang terbaik, untuk mengatasi persoalan 

yang menimbulkan timbulnya keluhan tersebut.25 
 
Customer relations juga diperkuat lagi dengan konsep 4R dari 

pemasaran, yaitu retention, relationship, referrals dan recovery 

(ketahanan, hubungan, perekomendasian dan pemulihan), alurnya dapat 

dilihat dalam gambar berikut ini: 

Membangun pelanggan 

 

      

    Mengarah pada 

 

       

      Menghasilkan 

  

        

     Dan lebih mudah dilakukan 

 

(Gambar 1.2) 4R dari pemasaran 

 

 

                                                           
25 Ibid, hal.280-281 

Relationship (hubungan) 

Retention (ketahanan) 

Referrals (perekomendasian) 

Recovery (pemulihan) 
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· Hubungan mungkin terjadi ketika pelanggan secara sukarela 
atau bahkan secara antusias melakukan bisnis dengan sebuah 
perusahaan selama jangka waktu yang lama. Membangun 
hubungan berarti mendekati pelanggan dan berusaha untuk 
memahami dan melayani mereka dengan lebih baik. Sifat 
alamiah suatu hubungan membutuhkan kepercayaan, 
komitmen, komunikasi dan pemahaman.  

· Ketahanan adalah begaimana mempertahankan pelanggan yang 
diinginkan dengan memenuhi dan memuaskan kebutuhan 
mereka. Mempertahankan pelanggan jauh lebih murah daripada 
mencari pelanggan. Fokus seharusnya adalah pelanggan 
bertahan secara sukarela. Jika pelanggan bertahan karena 
mereka tidak memiliki alternatif atau kita mengunci mereka 
dengan program hadiah, maka hal itu sedikit sekali membantu 
hubungan jangka panjang.  

· Perekomendasian merujuk pada efek penyebaran berita dari 
mulut ke mulut yang merupakan hasil dari kepuasan pelanggan. 
Pesan yang kuat yang memuaskan pelanggan akan dibawa ke 
orang lain, ketika pelanggan merasa sangat puas dengan jasa 
atau produk, merek cenderung akan menyebarkan berita 
tersebut. Orang lebih mungkin mencoba sesuatu yang baru jika 
hal tersebut direkomendasikan oleh kolega, teman atau anggota 
keluarga yang dapat dipercaya, tidak hanya mereka akan 
membeli kembali dari kita, namun juga teman dan anggota 
keluarga yang mereka bawa.  

· Pemulihan dari pelayanan yang buruk pada pelanggan haruslah 
menjadi komponen penting dalam mengelola hubungan 
pelanggan. Kesalahan yang telah terjadi adalah fakta dalam 
kehidupan dan bisnis. Hal tak terduga akan menggagalkan 
suatu rencana yang disusun dengan baik dan membuat 
pelanggan dan karyawan frustasi. Akan tetapi kesalahan dapat 
diubah menjadi kesempatan untuk membuat pelanggan 
terkesan dan memenangkan loyalitas mereka. Pulih dari suatu 
kesalahan dapat menegaskan kembali komitmen dari pelanggan 
yang loyal dan juga mendemonstrasikan kepada pelanggan 
yang baru kesungguhan untuk melayani dan memuaskan 
pelanggan.26 

 
Rosady Ruslan dalam bukunya Manajemen Humas dan 

Manajemen Komunikasi lebih menekankan pada pelayanan prima (service 

of excellent) dalam melayani customer. Berikut beberapa pernyataannya: 
                                                           
26 James G Barnes, Secret of  Customer Relations Management, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, 
hal.28 
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Fokus perhatian dari hubungan pelanggan bagi perusahaan 
adalah memberikan pelayanan yang prima (service of excellent) 
dan mengutamakan kepentingan konsumen (Customer Oriented). 
Pengertian service of excellent adalah berkaitan dengan jasa 
pelayanan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka untuk 
memberikan rasa kepuasan, dan menumbuhkan kepercayaan 
terhadap pihak pelanggannya (customer), sedangkan customer 
tersebut merasa dirinya dipentingkan dengan baik dan wajar.27  

 
Jadi yang dimaksudkan pelayanan prima (service of 

excellent) yang diberikan kepada konsumen tersebut : “When we 
talk service of excellent, what we are talking about is consistently 
high quality service. It is not being satisfied with average, it is 
having high quality service and delivering that service all the 
time”. Dalam hal kualitas pelayanan, tidak hanya sekedar untuk 
memuaskan dalam arti umum, tapi juga harus memiliki kualitas 
dalam penawaran dan pelayanan yang unggul sepanjang waktu.28  

 
Service of excellent merupakan bagian dari yang dititik 

beratkan pada kesan pertama karena kesan yang muncul pertama 
kali, sulit untuk dihilangkan dan pihak pelanggan atau customer 
akan menilai kredibilitas suatu perusahaan dari penampilan dan 
sikap praktisi public relations yang berhubungan pada saat pertama 
kali pihak customer mengadakan hubungan dengan perusahaan 
yang diwakili oleh praktisi public relation di atas.29  

 
Dari uraian di atas, maka dapat kita kemukakan bahwa tujuan dari 

service of excellent adalah: 

a. Mendorong customer untuk membeli 
Artinya setiap transaksi dengan customer bertujuan untuk 
membuatnya kembali lagi dengan melalui keramahan-
keramahan, dan perbuatan yang tulus, mengesankan dan 
pelayanan yang memuaskan.  
 

b. Menciptakan hubungan saling percaya 
Artinya menunjukkan kepada customer bahwa kita mengerti 
apa yang mereka inginkan, mau menerima dan merasa terlibat 

                                                           
27 Rosady Ruslan, Op.cit, hal.272 

28 Ibid, hal.273 

29 Ibid, hal.281 
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dalam persoalan mereka sehingga tercipta hubungan yang 
saling percaya melalui cara dan sikap sebagai berikut: 

 
a) Terbuka, yaitu menciptakan suasana akrab, misal dengan 

jabat tangan, menanyakan sesuatu yang berkesan, mohon 
maaf atas kesalahan, dan sebagainya. 

b) Thanks, yaitu dengan mengucapkan terima kasih atas 
kedatangannya. 

c) Let them talk, yaitu dengan membiarkan customer berbicara 
mengemukakan keperluan dan keinginannya. 

d) Meminta ijin untuk mengajukan pertanyaan dan 
menjelaskan bahwa dengan memahami akan masalah 
kebutuhannya, customer akan mendapatkan solusi terbaik.30  

 
Perusahaan jasa lebih menekankan pada kualitas pada kualitas 

proses, karena konsumen biasanya terlibat langsung pada proses tersebut. 

Sedangkan perusahaan yang menghasilkan produk lebih menekankan pada 

hasil karena konsumen biasanya tidak terlibat langsung dalam proses. 

Proses pelayanan terbaik pada pelanggan dan kualitas dapat dicapai secara 

konsisten dengan memperbaiki pelayanan dan memberikan perhatian 

khusus pada standar kinerja pelayanan baik standar pelayanan internal 

maupun standar pelayanan eksternal.  

Beberapa pengertian yang terkait dengan definisi kualitas jasa 

pelayanan, adalah: 

· Excellent adalah standar kinerja pelayanan yang diperoleh.  
· Customer adalah perorangan, kelompok, departemen, atau 

perusahaan yang menerima, membayar output pelayanan.  
· Service adalah kegiatan utama atau pelengkap yang tidak 

secara langsung terlibat proses dalam pembuatan produk, tetapi 
lebih menekankan pada pelayanan transaksi antar pembeli dan 
penjual.  

· Quality adalah sesuatu yang secara khusus dapat diraba atau 
tidak dapat diraba dan sifat yang dimiliki produk atau jasa.  

                                                           
30 Ibid, hal.281-282 
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· Levels adalah suatu pernyataan atas sitem yang digunakan 
untuk memonitor dan mengevaluasi.  

· Consistent adalah tidak memiliki variasi dan semua pelayanan 
berjalan sesuai standar yang ditetapkan.  

· Delivery adalah memberikan pelayanan yang benar dengan cara 
yang benar dan dalam waktu yang tepat.31  

 
Mutu pelayanan memiliki hubungan erat dengan kepuasan pelanggan, 

mutu pelayanan merupakan sarana mencapai kepuasan dan ikatan. Mutu 

yang tinggi dan pelayanan yang prima menghasilkan pelanggan yang puas 

dan setia.  

Kepuasan pelanggan dapat diketahui setelah pelanggan 
menggunakan produk dan jasa pelayanan. Dengan kata lain, 
kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli atau hasil 
evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan apa 
harapannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kepuasan adalah hasil (outcome) yang dirasakan atas penggunaan 
produk dan jasa, sama atau melebihi yang diinginkan.32 Dengan 
demikian, perusahaan harus mampu mengerti dan memahami 
harapan-harapan dari pelanggannya atas produk dan jasa yang telah 
dihasilkan.  

 
Pada gambar berikut dapat dilihat bahwa kepuasan pelanggan pada 

dasarnya adalah tingkat kesesuaian antara harapan dan kenyataan yang 

diterima. Apabila harapan itu sesuai dengan dengan kenyataan maka pihak 

yang dilayani akan memberikan tanggapan yang positif terhadap 

pelayanan dan merasa puas. Tetapi bila yang terjadi adalah sebaliknya, di 

mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan maka pihak yang dilayani 

akan memberikan tanggapan negatif dan merasa tidak puas. Dengan 

                                                           
31 Zulian Yamit, Manajemen Kualitas Produk dan Jasa, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta, 2001, 
hal.22 

32 Ibid, hal.78 
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demikian perusahaan dituntut untuk terus memperbaiki mutu pelayanan 

yang diberikan kepada pelanggan agar lebih baik.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(Gambar 1.3) Konsep Kepuasan Pelanggan33 

Dalam buku Manajemen Jasa karangan Fandy Tjiptono, Susan 

Fournier dan David Glen Mick menggambarkan lima kesimpulan penting 

tentang kepuasan pelanggan, yaitu: 

1. Kepuasan pelanggan adalah suatu proses yang aktif dan 
dinamis. 

2. Kepuasan tersebut seringkali memiliki dimensi sosial yang 
kuat. 

3. Makna dan emosi merupakan komponen integral dari 
kepuasan.  

4. Proses kepuasan bergantung pada konteks dan saling 
berhubungan meliputi berbagai paradigma, model dan mode.  

5. Kepuasan produk selalu berkaitan dengan kepuasan hidup dan 
kualitas hidup itu sendiri.  

 

                                                           
33 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, Penerbit Andi, Jogjakarta, 1998, hal. 147 
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Pada prinsipnya kepuasan pelanggan dapat diukur dengan berbagai 

macam metode dan teknik. Kotler, yang dikutip oleh Fandy Tjiptono 

mengidentifikasikan empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Sistem keluhan dan saran 
Organisasi yang berpusat pada pelanggan (customer oriented) 
memberikan kesempatan yang luas pada para pelanggannya untuk 
menyampaikan saran dan keluhan, misalnya dengan menyediakan 
kotak saran, kartu komentar, customer hot lines, dan lain-lain. 
Informasi ini dapat memberikan ide-ide dan masukan kepada 
perusahaan dan memungkinkan untuk bereaksi dengan tanggap dan 
cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Metode ini 
lebih berfokus pada identifikasi masalah dan pengumpulan saran.  
 

b. Ghost Shopping 
Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan 
pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang  (ghost 
shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli yang 
potensial terhadap produk perusahaan dan pesaing. Kemudian 
mereka melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan 
kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan 
pengalaman mereka dalam pembelian produk tersebut. 
 

c. Survey Kepuasan Pelanggan 
Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan 
dengan penelitian survey, baik dengan survey melalui pos, telepon, 
maupun wawancara pribadi. Melalui survey perusahaan akan 
memperoleh tanggapan dan umpan balik (feedback) secara 
langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) 
positif bahwa perusahaan menaruh perhatian kepada pelanggan.  
 

d. Lost customer analysis  
Perusahaan semestinya menghubungi para pelanggan yang telah 
berhenti membeli agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. 
Bukan hanya exit interview yang perlu, tetapi pemantauan 
customer rate juga sangat penting, di mana peningkatan customer 
loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan 
pelanggan.34  
 

                                                           
34 Ibid, hal.148-150 
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Kemudian, mengenai kepuasan pelanggan, Scott M. Smith, Ph.D  

juga menulis dalam Jurnal Internasional: 

What Is Customer Satisfaction? 
Customer Satisfaction measures how well a company’s products or 
services meet oe exceed customer expectations. These expectations 
often reflect many aspects of the company’s business activities 
including the actual products, service, company, and how the 
company operates in the global environment. Customer satisfaction 
measures are an overall psycological evaluation that is based on the 
customer’s lifetime of product and service experience.35 
 
Untuk mampu menciptakan kepuasan pelanggan, maka pihak 

perusahaan perlu menjalin hubungan yang baik dengan para 

pelanggannya. Salah satu keistimewaan yang menarik dari suatu hubungan 

bahwa hubungan adalah sustu proses yang terus-menerus. Setiap interaksi 

berpotensi untuk mengubahnya.  

Perusahaan yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan dari 

para pelanggan, harus pandai-pandai memuaskan para pelanggannya. 

Bilamana perusahaan mampu memberikan pelayanan yang melebihi dari 

harapan pelanggan, maka akan menciptakan reputasi yang baik dan image 

positif bagi perusahaan, begitu pula sebaliknya.  

E. Kerangka Konseptual 

1. Customer relations adalah hubungan yang dilakukan dengan pelanggan, 

merupakan salah satu bagian dari public ekstern. Menurut Onong 

Uchyana Effendy dalam kamus komunikasinya, customer relations 

                                                           
35 http://marketing.byu.edu/download/marketingresearch/Chapter 11 Customer Satisfaction 
Measurement and Customer Satisfaction 
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adalah kegiatan komunikasi timbal balik antara suatu perusahaan yang 

diwakili oleh petugas humas dengan para pelanggan, dalam rangka 

membina hubungan yang akrab dengan dilandasi sikap saling percaya 

dan akrab.36  

2. Customer relations juga diperkuat dengan konsep 4R dari pemasaran, 

yaitu relationship (hubungan), retention (ketahanan), referrals 

(perekomendasian) dan recovery (pemulihan). 

3. Customer satisfaction atau juga sering disebut dengan kepuasan 

pelanggan. Dengan kata lain, kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

purna beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang 

dirasakan dengan apa harapannya. Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan adalah hasil (outcome) yang dirasakan 

atas penggunaan produk dan jasa, sama atau melebihi yang 

diinginkan.37  

F. Metodologi Penelitian 

F.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif yang didukung  oleh data-data kualitatif. Metode 

deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek 

                                                           
36 Onong Uchyana Effendy, Op.cit, hal.58 

37 Zulian Yamit, Op.cit, hal.78 
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penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya.  

F.2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang digunakan adalah “Goeboex Coffee” 

Yogyakarta yang terletak di Jalan Perumahan Mundu, Seturan, kelurahan 

Catur Tunggal, kecamatan Depok, Sleman,  Yogyakarta. Dengan 

pertimbangan bahwa kota Yogyakarta merupakan kota pelajar yang 

tentunya pergaulan dan sosialisasi anak muda sangat kental di kota ini. 

“Goeboex Coffee” adalah salah satu kedai kopi yang menjadi kegemaran 

anak-anak muda Yogyakarta. Walaupun bukan yang pertama, tetapi 

“Goeboex Coffee” telah menjadi idola sebagian khalayak muda 

Yogyakarta. Tentunya “Goeboex Coffee” mempunyai strategi cutomer 

relations yang baik untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya. Dengan 

alasan di atas, maka penulis memilih “Goeboex Coffee” sebagai lokasi 

penelitian. 

F.3. Populasi 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua unit 

yang terlibat dalam kinerja “Goeboex Coffee” Yogyakarta dalam 

memuaskan pelanggan yang terdiri dari pemilik, para karyawan  yang saat 

ini berjumlah 37 orang. Selain itu, populasi di sini juga meliputi semua 

customer “Goeboex Coffee” yang menjadi target dalam kegiatan customer 

relations “Goeboex Coffee” dan masyarakat sekitar.  
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Orang-orang yang menjadi target wawancara adalah pemilik 

perusahaan yang tentunya memiliki strategi untuk memajukan 

perusahaannya dan mengerti kinerja para karyawannya. Kemudian bagian 

customer relations/public relations/customer service, mengingat penelitian 

ini berkaitan dengan customer relations. Selanjutnya salah satu karyawan 

yang berhadapan langsung melayani konsumen, jadi dia akan mengerti apa 

saja yang sebagian besar konsumen inginkan. Selanjutnya adalah 

konsumen/pelanggan “Goeboex Coffee”, dan yang terakhir adalah 

masyarakat sekitar “Goeboex Coffee”.  

F.4. Sampling  

Sampling atau teknik cuplikan merupakan suatu bentuk khusus 

atau proses dari pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang 

mengarah pada seleksi. Sampling dalam penelian kualitatif sering juga 

dinyatakan sebagai internal sampling. Dalam sampling yang bersifat 

internal, sampling diambil untuk mewakili informasinya, dengan 

kelengkapan dan kedalamannya yang belum pasti ditentukan oleh jumlah 

sumber datanya, karena jumlah informan yang kecil bisa saja menjelaskan 

informasi tertentu secara lebih lengkap dan benar daripada informasi yang 

diperoleh dari jumlah narasumber yang lebih banyak, yang mungkin 

kurang mengetahui dan memahami informasi yang sebenarnya.  

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling di mana peneliti cenderung memilih informan 

yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang 
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mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam.38 Sampel yang 

dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan 

penelitian. Maka peneliti menentukan sampel untuk menjadi sumber data 

seperti yang dijelaskan di atas karena mengingat sampel tersebut 

mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa sampel untuk 

menjadi informan dalam melakukan interview. Dari pihak “Goeboex 

Coffee”, peneliti mengambil 2 orang informan. Yang pertama adalah 

Mbak Sari yang di sana sebagai pemilik sekaligus HRD Manajer, jadi dia 

adalah orang yang paling mengetahui manajemen dan kinerja “Goeboex 

Coffee” selama ini. Kemudian peneliti akan mengambil salah satu 

karyawan di sana yang bertugas sebagai catcher yang secara langsung 

melayani para customer. Kemudian, peneliti akan mengambil 8 sampel 

dari pelanggan “Goeboex Coffee”, baik yang sudah lama  menjadi 

pelanggan “Goeboex Coffee” ataupun yang baru menjadi pelanggan. Dari 

delapan sample tersebut, diharapkan dapat menjadi bahan pembanding dan 

akhirnya dapat diperoleh data yang akurat. Selain itu, penulis telah 

mewawancarai salah satu perangkat desa di tempat “Goeboex Coffee” 

berada,yaitu bapak Sujito sebagai kepala padukuhan Seturan untuk 

mengetehui pendapat masyarakat  sekitar terhadap “Goeboex Coffee”. 

                                                           
38 H.B Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Pusat penelitian pusat UNS, Surakarta, 2002, 

hal.56 
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F.5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. 

b. Wawancara mendalam 

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-

pihak yang berhubungan dengan topik penelitian, dalam hal ini adalah 

karyawan “Goeboex Coffee” dan beberapa pelanggannya. 

c. Library / internet sources 

Selain beberapa metode di atas, penulis mendapatkan data–data 

pendukung dari buku-buku dan sumber internet untuk melengkapi 

yang berkaitan dengan topik penelitian.  

F.6. Validitas Data 

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik triangulasi data, yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan data dari suatu sumber dengan dicocokkan dengan 

sumber lain sebagai pembanding terhadap data, dengan kata lain 

mengumpulkan data sejenis dari berbagai sumber data yang berbeda. 

Dengan demikian kebenaran data yang satu akan dikonfirmasikan dengan 

data yang diperoleh dari sumber data yang lain, sehinggan data-data yang  

terkumpul dalam penelitian ini akan terjamin validitasnya.  

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa sumber data dengan 

tujuan untuk memberikan kebenaran, untuk memperoleh kepercayaan 

terhadap suatu data dengan membandingkan data yang diperoleh dari 
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sumber yang berbeda dan juga mengontrol data yang sama pada situasi 

yang berbeda. Dalam penelitian, beberapa pihak yang akan diambil oleh 

peneliti untuk dijadikan sumber data meliputi pemilik perusahaan, 

karyawan HRD Manajer, karyawan catcher, dan tentunya beberapa 

pelanggan dari “Goeboex Coffee”. 

F.7. Teknik Analisis Data 

Dalam tahap analisis data ada tiga komponen pokok yang akan 

dilewati, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. 

Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung. Dengan reduksi 

data, data kualitatif dapat diidentifikasikan dan ditransformasikan 

dalam aneka macam cara, seperti melalui ringkasan atau uraian 

singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan 

sebagainya.  

b. Penyajian Data 

Adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan penyajian data, peneliti akan 

mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan (lebih jauh menaganalisis ataukah mengambil tindakan) 

berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut. 

Penyajian data meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan 
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bagian yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian 

peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah 

menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah untuk 

melakukan analisis.  

c. Penarikan Kesimpulan 

Dalam pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti 

apa arti dari hal-hal yang ia teliti dengan melakukan pencatatan 

peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-

konfigurasi yang mapan, arahan-arahan sebab akibat, dan proporsi-

proporsi sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. 

Peneliti yang kompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu 

dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah 

disediakan; mula-mula belum jelas, namun kemudian menguat dan 

menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.  

Penarikan kesimpulan hanyalah merupakan sebagian dari suatu 

kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian, alat perekam akan 

memudahkan wawancara dan memudahkan peneliti pada saat 

pencatatan data maupun pada saat pengecekan data guna menarik suatu 

kesimpulan sementara selama proses pengumpulan data berlangsung.  

Tiga komponen analisis tersebut aktivitasnya berbentuk 

interaksi dengan proses pengumpulan data berbentuk siklus. Dengan 
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bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen tersebut 

dengan komponen pengumpulan data, kemudian bergerak di antara 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan waktu 

yang masih tersisa dalam penelitiannya.  

Untuk lebih jelasnya proses analisis model interaktif dapat 

dilihat pada bagan berikut: 

  

  

 

 

 

 

(Gambar 1.4) Analisis Model Interaktif 

 

Karena data-data yang diperoleh bersifat kualitatif, maka 

analisisnya juga bersifat kualitatif, yaitu digambarkan dengan kata-kata 

atau kalimat dan dipisah-pisahkan menurut kategorinya untuk 

mempermudah memperoleh kesimpulan.39  

 

 

 

 

 

                                                           
39 Miles dan Huberman, Analisa Data Kualitatif, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 16-20 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

A. Deskripsi Kota Yogyakarta 

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota besar di Indonesia. 

Yogyakarta disebut kota budaya, selain suasananya yang indah dengan 

budaya Jawa yang kental, Yogyakarta juga dikenal karena masyarakatnya 

yang ramah. Yogyakarta juga sering dikenal dengan sebutan kota pelajar, 

karena banyak sekali kampus, baik negeri maupun swasta yang terdapat di 

kota ini, sehingga menarik  banyak mahasiswa dan mahasiswi dari seluruh 

penjuru tanah air untuk mengenyam pendidikan di kota ini. Dengan 

demikian, kota ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dari waktu 

ke waktu. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan, dimungkinkan 

Yogyakarta sudah tidak senyaman saat ini, karena terlalu padat penduduk 

dan terlalu banyaknya kendaraan yang berlalu lalang yang dapat 

menimbulkan polusi udara.  

Dengan berbagai dinamika kesibukannya, Yogyakarta merupakan 

salah satu pasar yang sangat potensial bagi pelaku bisnis dan eksekutif 

muda. Di tengah-tengah hiruk pikuk yang seakan tak pernah terhenti, 

banyak orang yang membutuhkan tempat yang cukup representatif untuk 

sekedar melepas lelah, menikmati suasana sekaligus dapat bertemu dengan 

kolega, teman-teman, bahkan rekan kerja atau klien bagi mereka yang sudah 

bekerja. Dengan demikian, banyak kawasan di Yogyakarta yang dijadikan 
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tempat untuk berkumpul dengan nyaman, atau yang sering disebut dengan 

tempat nongkrong.  

Seturan adalah suatu kawasan di Yogyakarta yang saat ini berdiri 

banyak sekali tempat nongkrong dan tempat hiburan. Secara administratif, 

kawasan Seturan termasuk ke dalam kelurahan Catur Tunggal,  Kecamatan 

Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Beberapa tahun lalu, kawasan 

Seturan adalah suatu kawasan yang sepi, jauh dari keramain, karena 

memang tempatnya yang agak jauh dari pusat kota Yogyakarta. Akan tetapi, 

ada beberapa universitas swasta elit yang terdapat di Seturan ini. Sebut saja 

UPN, STIE YKPN, Sanatha Dharma dan Stimik Amikom terdapat di 

kawasan Seturan.  

Dalam perkembangannya, ternyata kawasan ini banyak dilirik oleh 

banyak investor dan pelaku bisnis hiburan untuk menjadikan tempat ini 

ramai. Saat ini Seturan menjadi suatu kawasan di Yogyakarta yang di sana 

banyak berdiri tempat nongkrong dan tempat hiburan, mulai dari coffee 

shop, cafe, billiard, karaoke, warung internet, game center, restoran, dan 

lain-lain. Akan tetapi, dari tempat-tempat tersebut di atas, saat ini coffee 

shop adalah tempat nongkrong yang paling dominan di kawasan ini. 

Bahkan, ada satu sudut di kawasan ini di mana coffee shop berdiri berderet 

dengan menawarkan konsepnya masing-masing. Memang, di kawasan ini, 

sebagian besar coffee shop tidak menawarkan konsep yang mewah, 

melainkan kesederhanaan, natural, tradisional, dan kebersamaan, tetapi tetap 

nyaman, karena tempat-tempat nongkrong tersebut dibangun di tengah 
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kawasan pertanian yang menjanjikan kenyamanan bagi para 

pengunjungnya, didukung dengan fasilitas-fasilitas lain yang ditawarkan 

oleh masing-masing coffee shop. 

B. Deskripsi “Goeboex Coffee” 

“Goeboex Coffee” hadir di kawasan Seturan untuk memberikan 

suatu gebrakan yang menawarkan konsep tempat yang nyaman untuk 

nongkrong dan sekedar melepas penat, bersantai, dan berkumpul dengan 

kolega maupun sahabat. Tepatnya, “Goeboex Coffee” terletak di jalan 

Perumnas Mundu, Seturan, kelurahan Catur Tunggal, kecamatan Depok, 

Sleman, Yogyakarta. 

B.1. Sejarah Singkat 

“Goeboex Coffee” resmi dibuka 26 Januari 2006, nama 

“Goeboex” sendiri diambil dari konsep bentuk bangunan gubuk yang 

sangat sederhana,dan dalam kurun waktu perkembangannya, dalam tiga 

tahun terakhir ini telah banyak menampung para konsumen silih berganti. 

“Goeboex Coffee” adalah bentuk usaha warung kopi yang berusaha 

mengenalkan beberapa menu minuman kopi-kopi nusantara Indonesia yg 

mempunyai ciri khas dari daerahnya masing-masing dan minuman 

modern seperti jus, milkshake, coffee blend dan menu lainnya. 

“Everyday is holiday, it’s coffee time” merupakan slogan yang 

sesuai karena kemampuan “Goeboex Coffee” dalam menarik ratusan 

konsumen menjadi pelanggan. Dengan konsep gabungan kesederhanaan 

tetapi tetap berusaha menyuguhkan menu makanan dan minuman yang 
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berkualitas dengan pelayanan yang akan terus ditingkatkan. Menu utama 

yang disajikan adalah “kopi original Goeboex” dengan aroma rasa yang 

khas. Kopi yang disajikan secara tradisional dinikmati dengan suasana 

untuk bersantai.  

Ide mendirikan usaha warung kopi ini awalnya datang dari 

pengamatan pihak pengelola “Goeboex Coffee” akan kebutuhan anak 

muda khususnya mahasiswa yang membutuhkan tempat untuk bersantai 

atau dalam istilah anak muda dikenal “tempat nongkrong”. Karena 

sasaran pasarnya adalah semua kalangan, khususnya mahasiswa dan 

pelajar maka “Goeboex Coffee” memberikan harga yang terjangkau 

namun tidak menurunkan kualitas rasa. 

B.2. Visi dan Misi 

B.2.1. Visi 

Menjadikan “Goeboex Coffee” sebagai tempat nongkrong pilihan 

utama semua kalangan. 

B.2.2. Misi 

· “Goeboex Coffee” adalah bentuk usaha warung kopi yang 

berusaha mengenalkan beberapa menu minuman kopi-kopi 

nusantara Indonesia yg mempunyai ciri khas dari daerahnya 

masing-masing dan minuman modern seperti jus, milkshake, 

coffee blend dan menu lainnya. “Everyday is holiday, it’s 

coffee time” merupakan slogan yang sesuai karena 

kemampuan “Goeboex Coffee” dalam menarik ratusan 
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konsumen menjadi pelanggan. Dengan konsep gabungan 

kesederhanaan tetapi tetap berusaha menyuguhkan menu 

makanan dan minuman yang berkualitas dengan pelayanan 

yang akan terus ditingkatkan. 

· Kami akan selalu berusaha untuk konsisten dalam memberikan 

pelayanan pada konsumen, mempertahankan konsep 

kesederhanaan yang sejak awal menjadi ciri khas “Goeboex 

Coffee”, menjaga rasa kekeluargaan dan teamwork yang solid. 

Kami akan senantiasa memajukan usaha kami dengan 

memperbaiki dari kesalahan sebelumnya. Suasana seperti di 

rumah sendiri memberikan kenyamanan bagi konsumen. Kami 

akan berusaha menjaga etika dalam berbisnis dengan tetap 

memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan 

sesama penguasaha pada khususnya.  

· Produk yang kami hasilkan akan selalu kami jaga kualitasnya 

dengan terus melakukan pengawasan terhadap kualitas bahan 

baku dan proses produksi di dalamnya. Kami akan terus 

berusaha menjaga kekonsistenan menu yang ditawarkan, selalu 

available dan sesuai dengan yang diinginkan. 

· Konsumen kami dapat dari berbagai kalangan, baik dari 

kalangan bawah, menengah dan atas. Kesan non-formal yang 

ditawarkan menjadikan konsumen dekat dengan kami dan 

merasa di rumah sendiri. 
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B.3. Karyawan dan Struktur Organisasi 

Jumlah karyawan dan karyawati “Goeboex Coffee” saat ini 

berjumlah 37 orang yang bekerja di masing-masing posisinya. Karyawan 

dan karyawati yang dimaksud di sini adalah cashier, catcher dan security. 

Dari 37 orang di atas, hanya 4 orang yang termasuk karyawan tetap, 3 

orang karyawan training, dan sebagian besar sisanya adalah karyawan 

part time atau paruh waktu, karena sebagian besar karyawan dan 

karyawati “Goeboex Coffee” masih menyandang status sebagai 

mahasiswa.  

Di “Goeboex Coffee”, para karyawan dan karyawati tersebut 

dibagi menjadi tiga shift. Shift pertama bekerja sebelum opening store, 

yaitu pukul 14.00 sampai pukul 18.00, shift kedua bekerja dari pukul 

18.00 sampai pukul 22.00, dan shift ketiga bekerja dari pukul 22.00 

sampai setelah closing store, yaitu pukul 02.00 dini hari. Walaupun 

demikian, shift malam hari tentu lebih banyak jumlahnya daripada shift 

siang karena tempat ini biasanya mulai ramai dikunjungi pengunjung 

mulai pukul 20.00 hingga larut malam.  
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Berikut ini adalah struktur organisasi “Goeboex Coffee”: 

 

(Gambar 1.5) Struktur Organisasi “Goeboex Coffee” Yogyakarta 

B.4. Job Description 

Dari struktur organisasi di atas, masing-masing posisi tentu 

mempunyai tugas dan perannya masing-masing untuk menciptakan suatu 

kinerja tim yang bagus. Di “Goeboex Coffee”, bagian yang sangat 

menentukan dan paling berperan dalam hal customer relations adalah 

bagian HRD Manajer, karena di sini seorang HRD Manajer membawahi 

empat komponen pokok dalam kegiatan customer relations yaitu 

supervisor, cashier, catcher dan security karena mereka secara langsung 

berhubungan dengan customer/pelanggan.  
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Berikut adalah job description dari keempat posisi tersebut: 

B.4.1. Supervisor 

a. Dapat mengatur atau mengelola seluruh tim dengan baik agar 

kegiatan operasional berjalan dengan baik. 

b. Selalu fokus dan peka dengan situasi dan kondisi yang terjadi di 

tempat. 

c. Menjaga keamanan, ketertiban dan koordinasi seluruh kegiatan 

operasional serta memberikan informasi yang sebenar-benarnya 

tentang semua hal yang terjadi. 

B.4.2. Cashier 

a. Selalu fokus dan teliti dalam setiap kegiatan transaksi, jangan 

sampai ada yang salah serta peka terhadap kebutuhan konsumen. 

b. Dapat melayani dengan CEPAT!, baik saat pesanan sedikit atau 

banyak serta fleksibel saat kegiatan operasional (server dan 

sebagainya). 

c. Harus diingat pesanan meja mana dan siapa server yang 

mengantar. 

d. Selalu berkomunikasi dan berkerjasama  secara baik dengan 

semua tim. 

e. Selalu cek bill yang ada di kasir dan di dapur,pastikan semua 

segera tertagih dengan baik. 

f. Menjaga keramahan dan kebersihan lingkungan dengan baik. 
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g. Selalu mengutamakan konsumen, menjaga sikap dan citra 

perusahaan. 

B.4.3. Catcher 

Catcher merupakan istilah yang dibuat oleh “Goeboex 

Coffee” untuk ahli meracik kopi dan pramusaji di luar maupun di 

dalam store milik “Goeboex Coffee” dalam pelayanan kepada 

konsumen. Catcher bertanggung jawab atas kelancaran dan 

keteraturan kerja di dalam store yang mencakup kegiatan 

bartending, cooking, mixing, serving dan cleaning. 

Di luar tanggung jawab di atas, catcher mengemban 

tanggung jawab sebagai berikut : 

a. Catcher sebagai customer service yang membantu sepenuhnya 

customer atau tamu perusahaan dalam memenuhi kebutuhannya. 

b. Catcher sebagai entertainer yang menciptakan suasana riang 

gembira yang dapat dipertanggung jawabkan di tempat kerja. 

c.  Catcher sebagai representative yang membawa citra 

perusahaan yaitu Everyday is holiday, it’s coffee time… 

d. Catcher wajib untuk datang paling lambat 30 menit sebelum 

opening store (untuk shift pertama), 30 menit sebelum 

pergantian jam kerja (shift kedua dan ketiga) dan meninggalkan 

tempat kerja paling cepat 30 menit setelah closing store (untuk 

shift ketiga). 
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e. Catcher bertanggung jawab atas jadwal shift yang telah diatur 

atau telah dipilihnya dan apabila berhalangan untuk hadir wajib 

mencari pengganti. 

f. Apabila terjadi keterlambatan selambat-lambatnya 5 menit dari 

waktu kerja catcher dan disertai dengan ijin yang jelas. Apabila 

terlambat lebih dari 5 menit maka akan diperhitungkan 

pemotongan gaji part time. 

g. Apabila terjadi mangkir (tidak masuk tanpa ijin yang jelas) 

maka catcher akan kehilangan 1 (satu) shift kerja tanpa bayaran 

gaji part time. 

h. Ijin keterlambatan karena kesibukan akademis akan diberikan 

apabila mengikuti kondisi yang tidak mempengaruhi kinerja 

store dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari catcher yang 

bersangkutan. 

i. Selama bekerja dan menjalankan tugas sehari-hari, pihak kedua 

wajib : 

· Bersikap sopan terhadap owners, manajemen, supervisor 

dan sesama catcher. 

· Mematuhi jam kerja yang telah ditentukan dan disepakati. 

· Mengisi daftar hadir yang telah disediakan. 

· Melakukan pengecekan jumlah stok persediaan. 

· Mematuhi semua peraturan kerja dan petunjuk kerja yang 

diberikan dan mepertanggung jawabkan hasil kerjanya. 
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· Menjaga dan memelihara dengan baik semua peralatan dan 

segera melaporkan apabila mengetahui hal-hal yang dapat 

menimbulkan bahaya dan atau kerugian perusahaan. 

· Mengenakan pakaian dan atribut kerja yang telah 

ditentukan. 

· Memegang teguh rahasia perusahaan serta membawa citra 

perusahaan dengan baik dan benar. 

j. Memberikan citra yang baik kepada konsumen, tamu, keluarga 

dan masyarakat umum. 

k. Mematuhi dan menjalankan semua standar pelayanan minimal 

yang ditentukan oleh perusahaan. 

l. Ikut mengawasi keamanan dan menjamin kelengkapan store 

akan bahaya keamanan. 

m. Memberi penilaian untuk terhadap Catcher lain dan supervisor 

untuk evaluasi bulanan. 

B.4.4 Security 

a. Menjaga keamanan dan ketertiban untuk menciptakan situasi 

yang nyaman bagi para pelanggan “Goeboex Coffee”.  

b. Menjaga keamananan dan ketertiban kendaraan milik pelanggan 

“Goeboex Coffee”. 

c. Selalu bersikap ramah dan sopan kepada seluruh pengunjung 

“Goeboex Coffee”. 
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B.5. Culture 

B.5.1. Nilai penting sebagai pemilik perusahaan: 

- Bersyukur  

- Kemakmuran dan kesejahteraan  

- Positive thinking 

B.5.2. Nilai penting untuk kesuksesan bisnis: 

- Etis 

- Konsisten 

- Win win solution 

- Job planning 

- Team work 

B.5.3. Nilai penting untuk pelanggan: 

- Keramahan 

- Good relationship 

- Comfortable 

- Homely 

B.5.4. Nilai penting untuk karyawan: 

- Disiplin 

- Setia kawan 

- Honest 

- Smile and care 
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B.6. Fasilitas Yang Disediakan Untuk Mendukung Usaha 

Sebagai tempat nongkrong dan bersantai, “Goeboex Coffee” tidak 

menawarkan konsep yang mewah, mengingat target utama konsumennya 

adalah mahasiswa dan mahasiswi di Yogyakarta. Di sini, “Goeboex 

Coffee” menawarkan sebuah konsep tempat nongkrong dan bersantai 

yang tradisional, natural, tetapi tetap comfortable untuk berlama-lama 

nongkrong di sana.  

Fasilitas fisik yang ditawarkan “Goeboex Coffee” hanyalah tempat 

duduk dengan kapasitas yang banyak didukung dengan lahan parkir yang 

luas. Konsep bangunannya pun terbuka. Dengan komposisi kayu dan 

bambu membuat kesan tradisional, letaknya yang di pinggir sawah juga 

membuat “Goeboex Coffee”  lebih tampak natural. Musik yang 

menggema dari beberapa speaker kecil di berbagai sudut “Goeboex 

Coffee” menambah rasa nyaman bagi pungunjungnya. Selain itu, 

“Goeboex Coffee”  juga menyuguhkan live music pada hari Rabu dan 

Sabtu. Sementara itu, saat ini banyak kedai kopi di Yogyakarta yang 

menawarkan berbagai macam fasilitas seperti free hot spot area, LCD 

TV, dan lain-lain.  

Itulah yang membuat “Goeboex Coffee” lebih memprioritaskan 

produk dan pelayanan dari para karyawannya. Produk andalan dan 

pelayanan yang baik, diharapkan akan memberikan kepuasan bagi para 

pengunjung “Goeboex Coffee”.   
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BAB III 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. PENYAJIAN DATA 

A.1. Data Informan 

Demi kelancaran dalam melakukan penelitian, peneliti harus 

melakukan pengumpulan data yang valid dan akurat mengenai tema dan 

objek yang diteliti. Dalam penulisan ini, penulis mengambil tema 

“Aktivitas Customer Relations dan Kepuasan Pelanggan”, dan objek 

penelitiannya adalah “Goeboex Coffee” Yogyakarta, sebuah tempat 

nongkrong yang berbentuk warung kopi yang saat ini sedang ngetrend di 

Yogyakarta.  

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, untuk memperoleh 

data, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang 

diyakini dapat memberikan informasi yang valid dan akurat. Untuk 

memperoleh informasi mengenai aktivitas Customer Relations, tentunya 

peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak “Goeboex 

Coffee” sendiri, yang diwakili oleh pemilik sekaligus sebagai karyawan 

(HRD Manager) di “Goeboex Coffee”, dan seorang waiter atau pelayan, 

atau di “Goeboex Coffee” sering disebut dengan istilah catcher. 

Kemudian, untuk memperoleh informasi mengenai kepuasan pelanggan, 

peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa orang yang 

menjadi pelanggan “Goeboex Coffee”, baik pelanggan yang sudah lama 
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maupun yang baru saja menjadi pelanggan atau pengunjung “Goeboex 

Coffee”.  

Berikut ini adalah data-data keterangan dari beberapa informan 

yang telah diwawancarai oleh peneliti: 

 A.1.1 Dari pihak “Goeboex Coffee”: 

1. Dwi Kartika Sari (Informan 1) 

Perempuan berusia 22 tahun ini adalah salah satu pemilik 

“Goeboex Coffee”, sekaligus menjabat sebagai HRD Manager di 

sana. Perempuan kelahiran Cepu ini, selain sibuk di “Goeboex 

Coffee”, dia juga masih menyandang status sebagai mahasiswa di 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dari awal “Goeboex 

Coffee” berdiri, “Mbak Sari” sudah ikut andil dalam memajukan 

“Goeboex Coffee” hingga seperti saat ini. Setiap hari, perempuan 

dengan mata sipit ini datang ke “Goeboex Coffee” untuk 

mengontrol sekaligus membantu para karyawannya dalam 

melayani konsumen.  

2. Yudi Pramono (Informan 2) 

Laki-laki berusia 24 tahun ini bekerja sebagai catcher di 

“Goeboex Coffee”. Dia di sana sebagai karyawan part time karena 

dia juga masih kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di 

Yogyakarta. Laki laki dengan postur tubuh tinggi dan sedikit kurus 

dan berpenampilan rambut agak panjang dan berkaca mata ini 

dikenal supel dan santai bila berhadapan dengan orang lain. 
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Dengan watak demikian, maka itu akan mendukung karir dia 

sebagai catcher. Dia dituntut untuk mengerti kebutuhan, keinginan 

dan keluhan konsumen karena secara langsung seorang catcher 

berhadapan dan melayani konsumen.  

A.1.2. Dari pihak pelanggan “Goeboex Coffee”: 

1. Fidagta Khoironi (Informan 3) 

Laki-laki berusia 25 tahun ini masih kuliah di UIN Walisongo 

Yogyakarta. Laki-laki yang berdomisili di kawasan Nologaten ini 

sejak dulu telah gemar nongkrong dan ngopi dan sejak “Goeboex 

Coffee” berdiri, biasanya tidak kurang dua kali seminggu dia 

menyempatkan nongkrong di tempat itu untuk sekedar melepas 

penat, karena kebetulan jarak antara “Goeboex Coffee” dengan 

kos tempat dia tinggal juga tidak terlalu jauh, hanya lima menit 

bila ditempuh dengan sepeda motor.  

2. Ainul Taufik (Informan 4) 

Mahasiswa Stimik Amikom Yogyakarta ini berusia 23 tahun. 

Laki-laki yang berasal dari Jember (Jawa Timur) ini terbawa oleh 

kultur daerahnya yaitu suka nongkrong di warung kopi. Maka 

dengan maraknya warung kopi di Yogyakarta saat ini seolah 

mengingatkan dia akan kampung halamannya, apalagi dengan 

munculnya “Goeboex Coffee”. Dia biasa mengunjungi warung 

kopi itu sampai tiga kali dalam seminggu.  
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3. Muhammad Irfan (Informan 5) 

Laki laki 23 tahun ini juga kuliah di Stimik Amikom Yogyakarta. 

laki-laki yang berasal dari Ternate ini sangat suka bermain game 

komputer, hingga dia dikenal betah tinggal di kos, bahkan kadang 

sampai lupa dengan tugas kuliah. Akan tetapi, karena dia juga 

pernah lama tinggal di Jawa Timur, karena dia sekolah SMU di 

Jember, maka selain bermain game, dia juga suka nongkrong di 

warung kopi. Rata-rata dua kali seminggu dia mengunjungi 

“Goeboex Coffee” bersama teman-teman kosnya.  

4. Ali Romdhon (Informan 6) 

Laki-laki 26 tahun yang berasal dari kota Kudus ini masih kuliah 

di UIN Walisongo Yogyakarta. Dia sangat aktif dalam kegiatan 

keorganisasian di kampusnya, maka sering sekali dia sibuk rapat 

dengan teman-teman organisasinya. Tidak jarang dia mengadakan 

rapat dengan teman-temannya di warung-warung kopi. Oleh 

karena itu, dia jadi terbiasa nongkrong dan ngopi, apalagi dia 

sering mengalami insomnia atau susah tidur, pasti larinya ke 

warung kopi. Walaupun tidak sering, dia juga kadang-kadang 

mengunjungi “Goeboex Coffee”.  

5. Novi Eka (Informan 7) 

Perempuan berusia 23 tahun ini kuliah di fakultas Ilmu Budaya 

salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Yogyakarta. sifatnya 

yang tomboi membuat sebagian besar temannya adalah laki-laki. 
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Gaya hidup nongkrong dan suka ngumpul-ngumpul pun tidak 

lepas dari keseharian wanita berambut pendek ini. Tidak jarang dia 

sama teman-temannya nongkrong di warung kopi untuk bersantai 

menghabiskan malam. Banyak warung kopi di Yogyakarta yang 

sudah dia kunjungi, termasuk “Goeboex Coffee”.  

6. Miftahul Hasan Hutami (Informan 8) 

Laki-laki berusia 24 tahun ini adalah alumni UIN Walisongo 

Yogyakarta. sekarang dia pulang kampung di daerah asalnya, 

Temanggung Jawa Tengah dan bekerja di salah satu bank di sana. 

Akan tetapi, kebiasaannya nongkrong di warung kopi di saat dia 

masih kuliah di Yogyakarta pun tidak bisa dia hilangkan sampai 

sekarang. Dulu ketika dia masih di Yogyakarta, tiga sampai empat 

kali dalam seminggu dia gunakan untuk nongkrong di warung 

kopi. Sekarang, walaupun tidak sesering dulu, tetapi di kala akhir 

pekan dan libur kerja, kadang dia suka menyempatkan diri untuk 

pergi ke Yogyakarta untuk berkumpul dengan teman-temannya 

dan nongkrong di warung kopi.  

7. Anin Khusnayati (Informan 9) 

Perempuan yang masih kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta 

ini berusia 22 tahun. Dulunya, dia tidak suka bahkan tidak kenal 

nongkrong di warung kopi. Akan tetapi sejak dia tinggal atau 

pindah kos di daerah Gejayan, dia sering diajak teman-temannya 

nongkrong di warung kopi, kerena memang jarak antara kosnya 
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tidak jauh dengan Condong Catur, di mana banyak terdapat 

warung kopi. Perempuan yang sedang mengerjakan tugas skripsi 

ini, dalam candanya mengatakan kadang memilih nongkrong di 

“Goeboex Coffee” daripada pusing mengerjakan skripsi.   

8.  Sandra Ismail (Informan 10) 

Laki-laki berusia 18 tahun yang masih duduk di bangku SMU di 

Yogyakarta ini belum lama mengenal nongkrong di warung kopi.  

Itupun karena kakaknya sering mengajaknya nongkrong di 

“Goeboex Coffee” bersama teman-temannya dan kebetulan 

kosnya juga tidak jauh dari “Goeboex Coffee”. Akan tetapi, 

karena dia masih berstatus sebagai pelajar SMU, kadang kakaknya 

melarangnya untuk sering-sering nongkrong di warung kopi 

karena sebagian besar pengunjung “Goeboex Coffee” adalah 

sudah berstatus mahasiswa dan sudah kerja. Selain itu mereka juga 

sering nongkrong di sana hingga larut malam. 

A.1.3 Dari pihak masyarakat sekitar 

1. Bapak Sujito (Informan 11) 

 Bapak Sujito adalah kepala dukuh Seturan di mana “Goeboex 

Coffee” berada. Secara langsung, beliau tidak terlibat langsung 

dengan kinerja “Goeboex Coffee” karena beliau bukan konsumen 

“Goeboex Coffee”. Walaupun demikian, peneliti hanya ingin 

mengetahui pendapat masyarakat sekitar terhadap keberadaan 

“Goeboex Coffee” sebagai tempat nongkrong anak-anak muda. 
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A.2. Aktivitas Customer Relations “Goeboex Coffee” Yogyakarta 

Aktivitas Customer Relations adalah aktivitas yang dijalankan 

untuk membina hubungan baik antara perusahaan, dalam hal ini adalah 

“Goeboex Coffee” dengan para pelanggannya. Dari hasil observasi dan 

wawancara mendalam dengan pihak “Goeboex Coffee”, maka diketahui 

latar belakang dan tujuan dari aktivitas Customer Relations yang 

dijalankan oleh “Goeboex Coffee”.  

Karena “Goeboex Coffee” adalah suatu organisasi perusahaan 

yang bersifat profit oriented dan juga bersifat customer oriented, maka 

kegiatan Customer Relations “Goeboex Coffee” dilatarbelakangi oleh 

persaingan dengan kopetitornya untuk menawarkan pelayanan yang 

terbaik demi mendapatkan banyak customer atau pelanggan.  

Di Yogyakarta, saat ini banyak  bermunculan tempat nongkrong 

dengan konsep warung kopi, seperti “Goeboex Coffee”, sehingga pihak 

masing-masing warung kopi tersebut harus mempunyai strategi jitu untuk 

menarik banyak customer dan membuat mereka nyaman dan betah 

nongkrong di sana.  

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mbak Sari (Informan 1), 

salaku HRD Manager di “Goeboex Coffee”:  

Di Yogyakarta saat ini sudah banyak bermunculan tempat nongkrong 
dengan konsep warung kopi semacam “Goeboex Coffee”. Di kawasan 
Condong Catur aja, kurang lebih ada sepuluh tempat nongkrong serupa 
dan menawarkan fasilitas dan keunggulannya masing-masing, yang 
secara tidak langsung menjadi pesaing atau competitor “Goeboex 
Coffee”. Maka dari itu, “Goeboex Coffee” harus mempunyai strategi 
untuk dapat menarik konsumen dan menjadi pelanggan “Goeboex 
Coffee”. (wawancara 11 Juli 2009).  
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Pernyataan di atas didukung dengan pernyataan Novi Eka, salah 

satu customer “Goeboex Coffee” sebagai berikut: 

Kalo masalah intensitas di “Goeboex” ya ga mesti ya, soalnya kan aku 
kalo ma temen-temen nongkrongnya suka berpindah-pindah, biar ga 
bosen gitu..Di Jogja kan banyak banget warung kopi, kayaknya udah 
hampir semua warung kopi di Jogja ini pernah aku kunjungi deh.. 
(wawancara 7 Agustus 2009).  
 

Tujuan aktivitas Customer Relations “Goeboex Coffee” ini 

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan customer atau pelanggan, 

sebagaimana dinyatakan oleh Mbak Sari di bawah ini:  

“Goeboex Coffee” ini adalah sebuah tempat usaha yang dikhususkan 
untuk tempat nongkrong, tentunya kami berharap siapapun yang 
nongkrong di “Goeboex Coffee” merasa nyaman dan betah. Dengan 
kata lain, pelanggan mendapatkan kepuasan dengan nongkrong di sini. 
Otomatis dari pihak “Goeboex Coffee” sendiri selalu berusaha untuk 
memberikan pelayanan sebaik-baiknya supaya mereka mendapatkan 
kepuasan dan menjadikan “Goeboex Coffee” menjadi salah satu 
tempat nongkrong favorit di Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk 
mewujudkan visi “Goeboex Coffee” yaitu “Menjadikan “Goeboex 
Coffee” sebagai tempat nongkrong pilihan utama semua kalangan. 
(wawancara 11 Juli 2009).  
 

Kesadaran akan pentingnya customer sebagai objek utama usaha 

“Goeboex Coffee” juga dirasakan  oleh para karyawannya. Hal ini 

dinyatakan oleh Yudi Pramono (Informan 2), salah satu karyawan 

“Goeboex Coffee” yang bertugas sebagai catcher sebagai berikut: 

Kami sebagai karyawan menyadari bahwa customer adalah salah satu 
elemen terpenting bagi kelangsungan usaha “Goeboex Coffee”. Maka 
dari itu, kami juga selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang 
sebaik-baiknya kepada mereka. Kan Mas Sigit tadi bilang, usaha 
“Goeboex Coffee” di samping bersifat profit oriented atau berorientasi 
pada keuntugan, juga bersifat customer oriented atau berorientasi pada 
pelanggan. Selain itu, kan ada pepatah bilang “Pembeli adalah raja”, 
makanya kami selalu berusaha untuk memberikan kepuasan kepada 
mereka ketika berada di tempat kami. (wawancara 11 Juli 2009).  
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Aktivitas Customer Relations di “Goeboex Coffee” Yogyakarta 

diwujudkan dalam bentuk: 

A.2.1. Perbaikan Infrastruktur 

Perbaikan infrastruktur di sini diwujudkan dengan kegiatan 

meliputi pemenuhan fasilitas kerja dan peningkatan mutu pelayanan. 

A.2.1.1. Pemenuhan Fasilitas Kerja 

“Goeboex Coffee” adalah suatu bentuk usaha yang 

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen, oleh 

karena itu, pihak “Goeboex Coffee” berusaha untuk menyediakan 

fasilitas yang dapat mendukung kenyamanan customer. Di sini, 

mereka tidak menyediakan fasilitas yang mewah, tapi justru 

mereka menyuguhkan konsep yang tradisional, kesederhanaan dan 

mengutamakan kebersamaan. Hal ini senada dengan pernyataan 

Mbak Sari berikut ini: 

Karena memang konsep yang kami tawarkan adalah tradisional 
ya mas ya, jadi kita juga tidak menyediakan fasilitas yang 
mewah di sini. Justru kesederhanaan yang kami tawarkan. 
Kalau mas lihat sendiri, di sini fasilitasnya seperti kursi dan 
mejanya, semuanya sederhana banget, cuma dari kayu semua, 
bangunannya pun terbuat dari kayu dan bambu. Tetapi tetep, 
kita mengutamakan kenyamanan pelanggan. Justru dengan apa 
yang kita tawarkan ini , kita malah merasa pelanggan kami 
merasa nyaman di sini mas.. (wawancara 11 Juli 2009).  
 

Pernyataan Mbak Sari di atas disambut baik oleh Fidagta 

yang menyatakan tidak perlu fasilitas mewah, yang penting 

mengutamakan kenyamanan. berikut pernyataannya:  
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Lumayan, yang jelas, “Goeboex” ni kan tempat nongkrong ya, 
jadi yang kita butuhkan tu intinya adalah kenyamanan. Tujuan 
saya nongkrong di sini adalah membuang suntuk ma temen-
temen, jadi kita sebenarnya gak terlalu menginginkan banyak 
hal di tempat ini. Asal tempatnya enak, udah bisa ngopi, maen 
fokeran, sambil ngobrol-ngobrol ma temen-temen, tu udah 
cukup kok.. (wawancara 12 Juli 2009).  
 

Kemudian didukung juga oleh pernyataan Hasan di bawah 

ini: 

Sebenarnya, yang kita butuhkan ketika kita nongkrong tu kan 
tempat yang enak ya.. Mengenai fasilitas-fasilitas yang 
disediakan yang saat ini banyak ditawarkan di berbagai tempat 
nongkrong seperti ini, bagus sih, tapi kan harus diperhitungkan 
juga apakah fasilitas tersebut cocok atau nggak dengan konsep 
yang ditawarkan di tempat itu. Kalo nggak cocok kan malah 
jadi nggak asyik.. Nah, di sini, kenapa ya, pokoknya saya 
ngerasa enjoy banget deh.. Selain harganya murah, deket kosan 
juga sih.. (wawancara 1 Agustus 2009). 
 

A.2.1.2. Peningkatan Mutu Pelayanan 

Perbaikan tingkah laku karyawan, terutama catcher dalam 

melayani customer diwujudkan melalui pembinaan dan pelatihan 

Customer Service. Setiap orang yang yang menjadi karyawan 

“Goeboex Coffee” pasti diberi pembinaan bagaimana cara-cara 

dan etika dalam melayani customer. Setelah itu baru diberi 

pelatihan/training di lapangan untuk memenuhi standar pelayanan 

“Goeboex Coffee”.  Hal ini seperti yang dinyatakan Mbak Sari di 

bawah ini: 

Setiap karyawan yang baru masuk, pasti kami beri pembinaan 
dan pengarahan dalam melayani customer dengan baik. Setelah 
itu, kami beri kesempatan mereka training di lapangan sambil 
kami kontrol kinerja mereka. Lama-lama mereka akan terbiasa 
dengan suasana kerja di “Goeboex Coffee”. Yang penting, di 
sini kami utamakan kebersamaan, jadi kerja sama antar 
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karyawan itu sangat penting. Semua karyawan bisa 
berkoordinasi dan saling bantu asal pekerjaan beres. Walaupun 
tidak seperti perusahaan besar, kami di sini juga punya standar 
pelayanan. Intinya, yang jelas kami selalu berkomitmen untuk 
selalu berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 
kepada customer kami. (wawancara 11 Juli 2009).  

 
Hal itu juga ditambahkan oleh Yudi Pramono berikut ini: 

Di sini kita semua juga masih belajar mas, jadi kita masih 
sama-sama berusaha untuk selalu lebih baik dalam melayani 
konsumen, apalagi kita menghadapi berbagai macam 
konsumen dengan bermacam-macam karakter, tentunya 
kemauan mereka juga macem-macem kan.. yang penting kita 
tetep selalu berusaha melayani mereka sebaik-baiknya. Itu yang 
kami inginkan. (wawancara 11 Juli 2009).  

 
Selain tingkah laku yang baik dari para karyawan, 

kelengkapan alat-alat dan atribut dari “Goeboex Coffee” akan 

membuat para karyawan merasa lebih nyaman bekerja sehingga 

dapat mendukung kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan salah satu 

karyawan “Goeboex Coffee”, Yudi Pramono sebagai berikut:  

Kami semua udah mempunyai jatah kerja masing-masing, ada 
yang mengontrol tamu-tamu yang datang, melayani tamu, 
masak di dapur, dan lain-lain. Walaupun demikian, kami semua 
bisa bekerja sama, kami bisa juga bantu di mana aja, asal 
pekerjaan beres. Kami para catcher wajib membawa lap meja 
saat bekerja, jadi apabila ada meja yang kosong terus kotor, 
langsung bisa dibersihkan, selain itu, kita juga diberi seragam 
plus ID card dari “Goeboex Coffee” saat bekerja. Saya tidak 
merasa malu, justru itu akan membuat kita “PeDe” dan lebih 
nyaman kerja di sini. (wawancara 11 Juli 2009).  
 

Anin menanggapi pernyataan Mas Yudi dengan 

mengatakan: “Pelayanannya bagus sih, lumayan cepet.. 

Karyawannya, kostumnya bagus, selain itu cowoknya juga cakep-

cakep lho..” (wawancara 25 Juli 2009).  
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Selama mengadakan penelitian, peneliti yang kebetulan 

merupakan pelanggan “Goeboex Coffee”, juga mengamati kinerja 

para karyawan dan karyawati di sini. Di bagian dapur, para 

karyawan dan karyawati terlihat sibuk memproduksi pesanan 

customer yang memang pada malam hari “Goeboex Coffee” selalu 

dipenuhi pengunjung.  

Selain itu, para catcher yang bekerja di luar pun telihat 

mondar mandir, sibuk melayani konsumen. Setiap malamnya, tidak 

kurang lima belas catcher yang bekerja di “Goeboex Coffee”. 

Mereka ada yang sedang membawa pesanan pengunjung, ada yang 

menerima tamu, ada yang mengamati dan mengontrol tamu, ada 

yang sedang membersihkan meja bekas ditempati pengunjung, dan 

ada juga yang sedang ngobrol dengan para pengunjung. Di waktu 

senggang, sesekali terlihat para catcher ngobrol dan bergurau 

dengan sesema catcher. Di sini bisa dilihat kebersamaan serta kerja 

sama antar karyawan dalam melayani pengunjung. Di samping  itu, 

terlihat kedekatanan antara karyawan dan pengunjung “Goeboex 

Coffee”. Hal itu diharapkan akan menambah kenyamanan para 

pengunjung untuk menjadi pelanggan “Goeboex Coffee”.  
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A.2.2. Menjalin Hubungan Baik Antar Sesama Karyawan (Intern), Terhadap 

Customer dan Terhadap Masyarakat Sekitar (Ekstern) 

Sebuah perusahaan dapat menjalankan usahanya dengan baik dan 

meraih kesuksesan apabila para karyawan di dalam perusahaan tersebut 

dapat bekerjasama dan menjalankan tugas mereka masing-masing demi 

terciptanya kelancaran dan perkembangan perusahaan tersebut. Selain itu,  

perusahaan yang berorientasi pada customer, harus dapat menjaga 

hubungan baik kepada para customernya dan jangan sampai 

mengecewakan mereka sehingga dapat terus bekerjasama dan saling 

memberi keuntungan.  

Oleh karena itu, “Goeboex Coffee” selalu berusaha menciptakan 

hubungan baik, baik itu antar sesama karyawan maupun terhadap 

konsumen atau customer. Dengan hubungan yang baik antar karyawan, 

maka di setiap lini dapat saling bekerjasama, saling mendukung dan 

membantu sehingga akan tercipta hasil kerja yang diharapkan.  

Mbak Sari, sebagai salah satu pemilik sekaligus HRD manajer 

“Goeboex Coffee”, mengatakan selalu berusaha menjaga hubungan baik 

antar sesama karyawan, bahkan ingin seperti sebuah keluarga besar 

sehingga dapat saling mendukung satu sama lain. Berikut ini 

pernyataannya: 

Kami selalu menekankan kepada para karyawan untuk selalu menjaga 
hubungan baik antar karyawan. Dengan hubungan yang baik maka 
akan tercipta hasil yang maksimal, dan karyawan pun dapat menikmati 
pekerjaannya. Di sini kami seperti keluarga mas, antar sesama 
karyawan diharapkan dapat saling bekerjasama, jangan sampai terjadi 
gesekan, walaupun kadang ada saja masalah. Begitu juga dengan 
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atasan, saling menghormati dan menghargai. Maka kita sering mas 
ngadain acara liburan bareng-bareng ke mana gitu, kadang ke 
Kaliurang atau ke pantai Parangtritis, refreshing buat para karyawan 
sekaligus dapat menciptakan keakraban antar sesama karyawan. Di 
situ kan karyawan bisa juga mengeluarkan uneg-uneg mereka, 
bagaimana untuk lebih baiknya perusahaan kami.. (wawancara 11 Juli 
2009). 
 

Pernyataan di atas ditanggapi positif oleh Mas Yudi Pramono, 

sebagai salah satu karyawan “Goeboex Coffee” dengan pernyataannya 

sebagai berikut: 

Kita berusaha untuk saling bantu mas, tapi dengan tidak meninggalkan 
pekerjaan kita masing-masing. Di sini karyawan tu seperti keluarga 
besar mas, begitu juga dengan atasan kami. Mereka semua fair kok, 
yang penting kita tetep bekerja dengan baik gitu aja. Kita juga sering 
pergi bareng, paling sebulan sekali kita refreshing ke pantai atau ke 
mana, jadi kan kita-kita tambah akrab gitu. (wawancara 11 Juli 2009). 
 

Selain antar sesama awak atau karyawan, “Goeboex Coffee” juga 

ingin selalu menjalin hubungan baik kepada para customer, karena mereka 

sadar bahwa customer adalah bagian terpenting dari kelancaran usaha 

mereka. Sebaik apapun manajemen usaha mereka, itu tidak akan berarti 

apa-apa tanpa adanya customer. Oleh karena itu, dengan sikap yang ramah 

dan banyak berinteraksi dengan customer, diharapkan akan menciptakan 

hubungan yang baik antara “Goeboex Coffee” dengan para customernya. 

Berikut pernyataan Mbak Sari: 

..Begitu juga dengan customer, kami juga ingin selalu menjaga 
hubungan baik dengan mereka. Kami sadar bahwa customer adalah 
bagian terpenting bagi kelangsungan dan kelancaran perusahaan kami. 
Tanpa mereka kita tidak berarti apa-apa. Maka kita berusaha untuk 
tidak membuat mereka kecewa dengan kami. Dengan pelayanan yang 
baik dan ramah, semoga mereka merasa nyaman. Sesekali kita juga 
ngadain gathering kepada para pengunjung. Di acara-acara tertentu, 
kita berinteraksi dengan customer sekedar ingin tetap menjaga 
hubungan baik kami dengan customer. (wawancara 11 Juli 2009). 
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Pernyataan di atas mendapat tanggapan positif dari Taufik dengan 

mengatakan: ”Karyawannya enak-enak kok, nyantai, kadang mereka sok 

kenal, terus nanyain ke kita apa yang kurang gitu. Tapi bagus kok, kita jadi 

lebih akrab..” (wawancara 18 Juli 2009). 

Akan tetapi, Novi menentang pernyataan Taufik di atas dengan 

mengatakan: “Karyawane judes-judes, apalagi yang cewek-cewek tu, terus 

kalo ngelayani suka lama banget.” (wawancara 7 Agustus 2009).  

“Goeboex Coffee” juga mendapatkan tanggapan yang positif dari 

masyarakat sekitar. Hal  tersebut diwakili oleh pernyataan Bapak Sujito, 

sebagai kepala dukuh Seturan, berikut ini: 

Sebenarnya saya tu bukan pelanggan “Goeboex” mas.. tetapi itu 
merupakan sarana yang positif kok buat anak-anak berkumpul, asal 
jangan terus digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti peredaran 
narkoba atau minuman keras. Sepanjang pengamatan saya sih di 
“Goeboex Coffee” nggak seperti itu, keponakan saya juga sering ke 
sana katanya. (wawancara 1 Januari 2010). 
 

A.2.3. Menampung Keluhan Customer 

“Goeboex Coffee” ingin selalu dekat dan akrab dengan para 

customernya. Akan tetapi, ada saja hal-hal, baik itu fasilitas infrastruktur 

maupun pelayanan dari “Goeboex Coffee” yang membuat customer 

merasa kurang berkenan. Oleh karena itu, “Goeboex Coffee” 

membebaskan para customer dalam menyampaikan keluhan ataupun saran 

mengenai pelayanan maupun hal-hal yang berkaitan dengan “Goeboex 

Coffee”.  
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Saat ini memang sebagian besar keluhan dari konsumen banyak 

diutarakan langsung kepada para karyawan. Hal ini karena pihak 

“Goeboex Coffee” sampai saat ini pun masih berbenah dan belajar 

bagaimana memberikan pelayanan dan menampung keluhan konsumen 

dengan baik. Saat ini memang “Goeboex Coffee” belum mempunyai 

sarana fisik khusus dalam rangka menampung keluhan konsumen, karena 

pihak “Goeboex Coffee” merasa bahwa selama ini mereka sudah cukup 

menampung keluhan dan masukan dari konsumen dengan menanggapinya 

secara langsung kepada para konsumennya.  

Akan tetapi, dengan perkembangannya, pihak “Goeboex Coffee” 

berencana membuat sarana khusus dalam menampung keluhan dan 

masukan, seperti kotak saran, via telepon, angket dan lain-lain. Hal ini 

senada dengan pernyataan Mbak Sari berikut ini:  

Untuk masalah keluhan customer, emang kita belum menyediakan 
sarana khusus seperti kotak saran atau apa, tetapi kami tetap selalu 
berusaha untuk menampung dan memberikan solusi kepada mereka 
dengan baik. Sejauh ini, biasanya keluhan customer baru  berkisar 
pembayaran dan pelayanan. Kadang mereka komplain masalah kenapa 
setelah pesanan datang mereka langsung ditarik pembayaran, ataupun 
masalah pesanan yang kadang agak lama kami sajikan. Untuk 
menanggapi masalah-masalah itu, kami pun berusaha memberikan 
penjelasan dengan baik, karena memang, namanya melayani orang 
banyak kan kadang kita sendiri merasa kewalahan ya mas ya, apabila 
pas tempat kami lagi ramai, terutama setiap malam Sabtu atau Minggu. 
Untuk kedepannya, kami tetap berencana membuat sarana khusus 
dalam menampung keluhan dan masukan dari konsumen, seperti kotak 
saran, via telepon, angket dan lain-lain apabila memang sudah 
dibutuhkan. (wawancara 11 Juli 2009).  
 

Pernyataan di atas didukung Mas Yudi yang mengatakan: 

Masalah keluhan atau komplain biasanya diutarakan secara langsung 
di sini mas. Kebanyakan sih berkisar masalah pembayaran dan 
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masalah pelayanan. sering kita menghadapi komplain dari pelanggan 
masalah pembayaran yang salah. Untuk itu kemudian kami melakukan 
kroscek dengan kasir soal kebenarannya. Kita berusaha jangan sampai 
merugikan pelanggan. (wawancara 1 Agustus 2009).  
 

Berikut ini adalah pernyataan tanggapan dari Hasan mengenai 

pengalamannya mengajukan komplain kepada “Goebeox Coffee”: 

 Saya dulu pernah, di “Goeboex” waktu itu saya bareng temen saya 
berempat, terus kita pesen menu di sana kan, setelah itu kita nunggu 
udah lama banget, meh sejaman gitu.. setelah pesenan dateng, ternyata 
pesenan ada yang salah, ya udah, terus saya marahin mase yang 
nganter pesenan itu:”Gimana sih mas?Udah lama, salah lagi?”. 
Kemudian mase yo minta maaf, waktu itu memang tempatnya lagi 
rame sih, bingung kali ya mereka..Hehee.. Kemudian mase itu, 
mengganti pesenan kami. (wawancara 7 Agustus 2009).  
 

Ternyata pernyataan di atas tidak didukung Novi yang kecewa 

terhadap penanganan komplain di “Goeboex Coffee”. Berikut ini 

pernyataannya:  

Pengalaman komplain..Oh iya, dulu saya pernah. Waktu itu di 
“Goeboex” saya pesen “Bread Goeboex Coffee”, setelah pesenannya 
datang, itu ga ada garpunya, cuma sendok aja, kan susah saya 
makannya, wong rotinya tu agak alot gitu kok. Ya terus saya minta 
karyawane garpu, terus baru dikasih, itu pun lama sih ngambilnya. 
(wawancara 11 Juli 2009).  
 

Pada saat melakukan penelitian langsung di “Goeboex Coffee”, 

beberapa kali peneliti melihat pengunjung mengeluhkan pelayanan yang 

agak lama, sampai kadang mereka utarakan langsung kepada karyawan 

(catcher) yang mengantar pesanan, tetapi para catcher juga terlihat bijak 

dalam menanggapi pengunjung tersebut dengan dengan menjelaskan 

mengapa bisa agak lama.  
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A.2.4. Menyediakan Website dan Forum “Goeboex Coffee” 

Untuk selalu eksis dalam melayani para customer, “Goeboex 

Coffee” juga telah menyediakan situs website di internet, sekaligus forum 

“Goeboex Coffee”. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk selalu menjalin 

kedekatan dan hubungan baik antara “Goeboex Coffee” dengan para 

pelanggannya, terutama bagi mereka yang gemar browsing di internet. 

Website yang dimaksud adalah http://goeboexcoffee.com. 

Di situs tersebut, pelanggan dapat melihat segala hal mengenai 

“Goeboex Coffee”, mulai dari profil, informasi, bahkan menu dari 

“Goeboex Coffee”. Kemudian melalui forum “Goeboex Coffee”, para 

pelanggan dapat mengemukakan keluhan, masukan, ataupun unek-unek 

kepada “Goeboex Coffee”. Pernyataan di atas, didukung oleh perkataan 

Mbak Sari dalam wawancara, sebagai berikut: 

Kami juga telah meluncurkan website di internet mas, di situs ini bisa 
dilihat segala hal mengenai “Goeboex Coffee”. Hal ini kami lakukan, 
karena kami   selalu ingin dekat dengan para pelanggan kami, terutama 
bagi mereka yang gemar browsing di internet. Di situs ini juga terdapat 
forum “Goeboex Coffee”, melalui forum ini, pelanggan kami bisa 
mengungkapkan keluhan, saran, ataupun uneg-uneg mengenai 
“Goeboex Coffee”. Melalui forum ini juga, mereka suka sharing 
kepada teman-teman, dan merekomendasikan teman-teman mereka 
untuk datang ke sini. Jelas ini menguntungkan kami dong... 
(wawancara 11 Juli 2009).  
 

Pernyataan Mbak Sari di atas didukung oleh Irfan, yang mengaku 

sering buka-buka internet, termasuk website “Goeboex Coffee”. Di bawah 

ini pernyataannya: 

 
“Goeboex” sendiri kan sekarang ada website-nya, kita bisa ngelihat 
macem-macem di situ. Di situ kita juga bisa post comment, keluhan 
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dan saran kepada “Goeboex”. Menurut saya itu bagus kok, terobosan 
yang bagus. Apalagi sekarang ini jamannya internet kan.. (wawancara 
18 Agustus 2009).  
 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh pernyataan Anin di bawah ini: 

Dengan adanya website “Goeboex Coffee”, kita bisa lebih gampang 
kok nyampein keluhan dan saran. Di situ kita bisa nulis apa aja.. 
Bahkan kita suka kasih rekomendasi buat temen-temen kita supaya 
datang ke “Goeboex”, menguntungkan juga kan buat “Goeboex”..  
(wawancara 25 Juli 2009).  
 

Akan tetapi, Taufik menentang pernyataan di atas dengan 

mengatakan website “Goeboex Coffee” kurang diminati  karena jarang di-

update. Berikut ini pernyataannya: 

Ada sih website-nya, tapi saya pikir itu kurang efektiv kok, data-
datanya tu udah lama ga di-update. Jadi kan kita malah bisa keliru, 
seumpama kita lihat daftar harga, ternyata itu harga yang lama dan 
sekarang udah ganti. (wawancara 18 Juli 2009). 
 

Untuk membuktikan keefektivan dari website “Goeboex Coffee”, 

peneliti juga mencoba membuka website tersebut. Peneliti menilai dengan 

adanya website tersebut merupakan salah satu terobosan yang dilakukan 

oleh pihak “Goeboex Coffee” dalam mempromosikan sekaligus sebagai 

wadah bagi para customer untuk mengemukakan keluhan, saran, maupun 

berbagi cerita antar mengenai “Goeboex Coffee”, tetapi memang data-data 

yang ada di website tersebut banyak yang out of date atau sudah lama, jadi 

kadang tidak sesuai dengan data yang ada saat ini. Jadi menurut 

pengamatan penulis, keberadaan website tersebut belum dimanfaatkan 

dengan baik oleh pihak “Goeboex Coffee” sehingga kurang mendapat 

respon positif dari customer.  
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A.3. Kepuasan Pelanggan Terhadap Aktivitas Customer Relations di 

“Goeboex Coffee” 

Pada bab sebelumnya, yaitu pada bab I, telah dijelaskan bahwa, 

jika dapat menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan customer 

(pelanggan), maka hal tersebut turut menentukan sukses atau tidaknya 

tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Berhasil atau tidaknya menjalin 

hubungan yang baik dan harmonis antara perusahaan dan para 

pelanggannya dapat dilihat melalui kepuasan yang dirasakan para 

pelanggannya terhadap fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan tersebut.  

Pada bagian ini, pemaparan ditekankan pada bagaimanakah 

kepuasan yang dirasakan pelanggan terhadap aktivitas “Customer 

Relations” di “Goeboex Coffee” pada tahun 2009. Untuk mengetahui 

bagaimanakah kepuasan yang dirasakan pelanggan, maka peneliti 

melakukan wawancara mendalam dengan delapan pelanggan “Goeboex 

Coffee” yang dilakukan selama bulan Juli sampai bulan September. Dari 

delapan orang  yang diwawancarai tersebut, ada yang sudah lama menjadi 

pelanggan, dan ada juga yang belum lama menjadi pelanggan “Goebeoex 

Coffee”.  

Pertama, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai 

keseringan/intensitas mereka dalam mengunjungi “Goeboex Coffee”. Dari 

delapan informan, peneliti mendapatkan jawaban yang bermacam-macam. 

Tiga orang dari mereka yaitu Fidagta Khoironi, Muhammad Irfan dan 
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Anin Khusnayati mengatakan paling tidak dua kali dalam satu minggu 

mereka mengunjungi “Goeboex Coffee”. Berikut adalah pernyataan 

Fidagta mengenai hal di atas: “Biasanya kalo malam hari merasa suntuk di 

kosan, aku ngajak temen nongkrong di warung kopi. Kalo di “Goeboex” 

sendiri, seminggu aku ke sana bisa dua kali..” (wawancara 12 Juli 2009).  

Pernyataan senada juga diungkapkan Anin, yang mengatakan: 

“Dulu aku ga suka ngopi, tapi sejak temen-temenku ngajak nongkrong 

waktu itu di “Goeboex”, saya langsung ngerasa cocok. Sejak itu, aku jadi 

sering banget nongkrong di sana. Kalo dalam seminggu, biasanya dua kali 

aku ke sana.” (wawancara 25 Juli 2009). 

Sementara itu, Ainul Taufik mengaku sering nongkrong di 

“Goeboex Coffee”, yaitu tiga kali dalam seminggu. Berikut 

pernyataannya: “Wah, kalo masalah ngopi, ibaratnya bisa setiap malam 

saya ngopi. di daereh asal saya itu, setiap laki-laki kalo ga ada kerjaan, 

pasti nongkrongnya ke warung kopi, makanya di sini saya juga seneng 

banget ngopi. Di “Goeboex” aja bisa tiga kali seminggu.” (wawancara 18 

Juli 2009). 

Selain itu, empat informan menjawab tidak pasti. Hal ini 

dikarenakan banyaknya tempat nongkrong dan warung kopi di 

Yogyakarta. hal ini seperti pernyataan Ali Romdlon berikut ini: “Aku 

sering banget ngopi, bahkan kalo aku rapat ma temen-temen organisasi 

juga banyak di warung kopi, tapi biasanya berpindah-pindah, ga cuma di 

satu tempat, jadi ya ga mesti..” (wawancara 26 Juli 2009).  
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Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Novi Eka di bawah ini: 

“Kalo masalah intensitas di “Goeboex” ya ga mesti ya, soalnya kan aku 

kalo ma temen-temen nongkrongnya suka berpindah-pindah, biar ga bosen 

gitu..Di Jogja kan banyak banget warung kopi, kayaknya udah hampir 

semua warung kopi di Jogja ini pernah aku kunjungi deh..” (wawancara 7 

Agustus 2009).  

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaaan mengenai 

bagaimanakah kualitas pelayanan yang diberikan “Goeboex Coffee” 

kepada para customer. Mengenai hal ini, sebagian besar informan menilai 

kualitas pelayanan yang diberikan karyawan dan karyawati “Goeboex 

Coffee” selama ini sudah cukup baik, terbukti ada enam informan yang 

menjawab demikian, mereka adalah Fidagta, Irfan, Taufik, Hasan, Anin, 

dan Sandra. Mereka menilai kinerja dan pelayanan di sana sudah cukup 

baik. Dalam hal ini, mereka lebih menekankan kepada kekompakan para 

karyawannya, dan sikap yang ramah dari karyawan terhadap customer. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Irfan di bawah ini: 

Kualitas pelayanan menurut saya sudah cukup baik ya, para 
karyawannya juga sopan, ramah, dan kadang mereka juga bisa diajak 
guyon lho..selain itu, kami dibiarkan lama-lama nongkrong di sana, ga 
mentang-mentang kita udah lama nongkrong terus kita diusir. Kita 
juga jadi santai nongkrong di sana.. (wawancara 18 Agustus 2009).  
 

Pernyataan  senada juga diungkapkan Hasan berikut ini: 

“Pelayanannya cukup baik, karyawannya juga enak, yang jelas mereka 

ramah-ramah, kita kan jadi lebih nyantai.. Dan yang aku salut mereka tu 

kompak banget gitu lho..” (wawancara 1 Agustus 2009). 
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Selain menilai pelayanan, ternyata informan juga mengomentari 

penampilan dari para karyawan “Goeboex Coffee”. Hal ini sesuai 

pernyataan yang diungkapkan Anin berikut: “Pelayanannya bagus sih, 

lumayan cepet.. Karyawannya, kostumnya bagus, selain itu cowoknya juga 

cakep-cakep lho..” (wawancara 25 Juli 2009).  

Dari delapan informan, hanya dua orang yang sedikit mengeluhkan 

pelayanan dari “Goeboex Coffee”, yaitu Ali Romdlon (Adon) dan Novi. 

Mereka masih merasa pelayanannya lambat dan tempatnya telalu ramai. 

Berikut ini adalah pernyataan Ali Romdlon: “Kalo di “Goeboex” tu malah 

pelayanannya lama lho, kadang kita nongkrong udah setengah jam 

pesanan kita baru datang.” (wawancara 26 Juli 2009).  

Novi juga mengungkapkan hal senada dengan pernyataan Ali 

Romdlon. Berikut pernyataannya: “Pelayanan cukup baik, tapi emang 

agak lama sih..Mungkin karena tempatnya terlalu ramai kali ya..” 

(wawancara 7 Agustus 2009).  

Dari berbagai pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa sebagian 

besar dari informan yang peneliti wawancarai menyatakan kualitas 

pelayanan “Goeboex Coffee” sudah cukup baik. Meskipun demikian, para 

karyawan dan karyawati harus tetap  meningkatkan pelayanannya supaya 

customer lebih merasa nyaman lagi di sana.  

Kemudian, untuk mengetahui bagaimana kepuasan yang dirasakan 

para customer terhadap aktivitas Customer Relations dari “Goeboex 

Coffee”, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan mengenai 
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kenyamanan, yang dikaitkan dengan pertanyaan apakah kebutuhan para 

customer sudah cukup terpenuhi di sana, dan apakah kelebihan “Goeboex 

Coffee” dibandingkan dengan kedai-kedai kopi lain di Yogyakarta.  

Mengenai hal tersebut, peneliti juga mendapatkan jawaban yang 

bermacam-macam. Lima orang dari delapan informan yaitu Fidagta, Irfan, 

Taufik, Hasan dan Anin menjawab selama ini sudah cukup terpenuhi, 

karena mereka berdalih “Goeboex Coffee” adalah sebuah tempat 

nongkrong, jadi yang mereka butuhkan, utamanya adalah kenyamanan. 

Konsep kenyamanan di sini dapat dipengaruhi oleh bermacam-macam hal. 

Mengenai fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pengelola, itu juga sangat 

mendukung, tetapi pengelola juga harus mempertimbangkan apakah 

fasilitas yang ditawarkan tersebut cocok dengan konsep yang ditawarkan 

oleh tempat nongkrong tersebut atau tidak.  

“Goeboex Coffee” adalah tempat nongkrong yang berbentuk 

warung kopi dengan menawarkan konsep kesederhanaan, tradisional, 

natural dan kebersamaan. Dengan bangunannya yang sangat sederhana, 

“Goeboex Coffee” hanya menyediakan tempat yang luas dengan tempat 

duduk yang banyak dan lahan parkir yang luas. Selain itu, yang mereka 

utamakan adalah kualitas produk dan kualitas pelayanan dari para 

karyawannya.  Pengelola “Goeboex Coffee” mengerti siapakah yang 

mereka hadapi dan apakah yang mereka butuhkan. Target utamanya 

adalah mahasiswa, jadi harga yang ditawarkan pun juga sangat terjangkau 

di kalangan mahasiswa. Ternyata, memang hal-hal di atas yang banyak 
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menjadi alasan mengapa mereka memilih “Goeboex Coffee”. Berikut ini 

adalah pernyataan Fidagta mengenai hal di atas: 

Lumayan, yang jelas, “Goeboex” ni kan tempat nongkrong ya, jadi 
yang kita butuhkan tu intinya adalah kenyamanan. Tujuan saya 
nongkrong di sini adalah membuang suntuk ma temen-temen, jadi kita 
sebenarnya gak terlalu menginginkan banyak hal di tempat ini. Asal 
tempatnya enak, udah bisa ngopi, maen fokeran, sambil ngobrol-
ngobrol ma temen-temen, tu udah cukup kok.. (wawancara 12 Juli 
2009).  
 

Pernyataan serupa diungkapkan oleh Hasan sebagai berikut: 

Sebenarnya, yang kita butuhkan ketika kita nongkrong tu kan tempat 
yang enak ya.. Mengenai fasilitas-fasilitas yang disediakan yang saat 
ini banyak ditawarkan di berbagai tempat nongkrong seperti ini, bagus 
sih, tapi kan harus diperhitungkan juga apakah fasilitas tersebut cocok 
atau nggak dengan konsep yang ditawarkan di tempat itu. Kalo nggak 
cocok kan malah jadi nggak asyik.. Nah, di sini, kenapa ya, pokoknya 
saya ngerasa enjoy banget deh.. Selain harganya murah, deket kosan 
juga sih.. (wawancara 1 Agustus 2009). 
 

Anin juga menambahkan pernyataan mengenai kelebihan 

“Goeboex Coffee” dibandingkan dengan kedai-kedai kopi yang lain, 

berikut ini pernyataannya: 

“Di “Goeboex” tu, gimana ya.. Tempatnya enak, banyak menunya, 
enak lagi..terus satu lagi, murah..” (wawancara 25 juli 2009).  
 

 Walaupun demikian, selalu ada saja pengunjung yang merasa 

kurang puas dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan “Goeboex 

Coffee”, terbukti ada tiga informan, yaitu Ali Romdlon, Novi dan Sandra 

menilai masih banyak kekurangan dari fasilitas dan pelayanan di 

“Goeboex Coffee”. Mereka cenderung menyoroti masalah pelayanan yang 

lambat dan sistem pembayaran, dan bahkan mengeluhkan suasana yang 

terlalu ramai. Berikut ini pernyataan Ali Romdlon: 
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Kalo saya, di sini malah merasa terlalu ramai, jadi kalo saya 
sebenarnya kurang enjoy di sini. Kalo saya tu lebih suka memilih 
tempat yang sepi, jadi kita nongkrong tu bisa nyantai. Terus 
pelayanannya di sini agak lama, kadang udah hampir satu jam pesanan 
kita baru datang..  tapi temen-temen saya banyak yang suka ngajak 
nongkrong di sini, kalo saya ya oke-oke aja.. (wawancara 26 juli 
2009).  
 

Sandra juga mengungkapkan pernyataan yang senada mengenai hal 

tersebut, berikut pernyataannya:  

Pelayanannya lama banget, nunggunya sampe bosen, sampai kadang 
pengen tak tinggal pergi.. Trus kalo pesenannya udah dateng, kita 
langsung ditarik pembayaran, kayak kita mo lari aja, toh kita juga 
masih nongkrong di sini, seringnya malah pesen menu lagi. 
Sebenernya kan enak di belakang di kasir bayarnya.. (wawancara 19 
Juli 2009).  

 
Sementara itu, Novi cenderung menyoroti masalah fasilitas 

pendukung, yaitu masalah musiknya yang kurang sesuai dengan seleranya. 

Berikut pernyataannya: 

Kalo tempatnya sih lumayan, ramai juga. Tapi jujur aku kurang seneng 
musiknya yang disetel di “Goeboex”, musiknya tu cenderung lagu–
lagu Top 40 jaman sekarang. Nek menurutku, aku setuju dengan lagu-
lagu yang out of date tapi masih enak didengar, kayak Kla Project, 
Jamrud, Boomerang.. Menurutku tu lebih cocok, nggak lagu-lagu baru 
melulu.. (wawancara 7 Agustus 2009).  
 

Menanggapi pernyataan-pernyataan di atas, kemudian Mbak Sari 

merasa cukup bangga karena merasa usahanya bersama “Goeboex Coffee” 

dalam memuaskan customer sudah dihargai oleh customer. Walaupun ada 

beberapa customer yang masih belum merasa puas, Mbak Sari menyikapi 

dengan sikap yang bijaksana. Berikut ini pernyataannya: 

Oh, tentu saja, di sini kami juga selalu berusaha untuk membuat 
customer kami merasa puas dengan apa yang kita berikan. Usaha yang 
kami lakukan untuk memuaskan customer ya dengan pelayanan yang 
baik dari para karyawan kami. Perusahaan seperti “Goeboex Coffee”  
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ini kan harus menonjolkan pelayanan, ya itulah yang kami lakukan, di 
samping itu, kita tetap menjaga kualitas produk kami. Kami merasa 
bangga apabila kami dapat memuaskan customer kami, dan apabila 
ada pelanggan kami yang kurang puas ya kami anggap itu wajar 
karena setiap orang kan mempunyai karakter dan selera yang berbeda 
juga kan. (wawancara 8 Agustus 2009). 
 

Dalam menjalankan usahanya, tidak jarang suatu perusahaan 

mengecewakan para pelanggannya yang membuat mereka mengeluh 

terhadap pelayanan ataupun fasilitas yang disediakan perusahaan tersebut. 

Hal ini wajar dijumpai karena customer itu sendiri terdiri dari bermacam-

macam orang dan berbagai golongan atau kalangan dengan karakternya 

masing-masing, sehingga apa yang ditawarkan atau disajikan suatu 

perusahaan kadang kurang sesuai dengan keinginan beberapa customer 

sehingga mereka mengeluh. Apalagi untuk perusahaan yang bersifat 

customer oriented. Hal ini tergantung bagaimana sebuah perusahaan 

menanggapi keluhan atau saran dari para customer tersebut sehingga 

mereka merasa puas.  

Begitu juga yang dialami “Goeboex Coffee”, tidak jarang mereka 

mendapatkan complain, masukan, saran, bahkan respon yang kurang baik 

dari para customer, akan tetapi karyawan dan awak “Goeboex Coffee” 

selalu berusaha menanggapi complain, masukan dan saran tersebut dengan 

sebaik-baiknya sehingga customer tidak merasa kecewa dengan 

kekurangan “Goeboex Coffee”, baik itu dari fasilitas maupun pelayanan 

yang diberikan. Kejelian suatu perusahaaan dalam menanggapi keluhan 

customer juga merupakan elemen penting dalam menciptakan kepuasan 

pelanggan.  
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Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada para informan 

mengenai keluhan yang sering diajukan pelanggan terhadap “Goeboex 

Coffee” dan bagaimanakah penilaian mereka terhadap penanganan 

keluhan dan saran di sana. Sejauh ini, sebagian besar informan mengaku 

sudah cukup puas dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan 

“Goeboex Coffee”, yang mereka keluhkan selama ini adalah masalah 

tempat yang kurang sehingga pada pada saat akhir pekan khususnya 

malam Minggu sering sekali customer yang akan mengunjungi tempat itu 

kehabisan tempat dan akhirnya berpaling mencari tempat lain. Selain itu, 

mereka juga tetap menyarankan kepada semua karyawan dan karyawati 

“Goeboex Coffee” untuk meningkatkan pelayanannya. Hal tersebut seperti 

penyataan Irfan di bawah ini: 

Keluhan terhadap “Goeboex Coffee”, apa ya? Oh ya, tempatnya saya 
rasa kurang luas. Kalo malam Minggu tu sampai mludak, banyak 
pelanggan yang kecewa karena kehabisan tempat di “Goeboex”, saya 
dan temen-temen saya juga sering, akhirnya kita harus nyari tempat 
lain. Banyak sih tempat lain, tapi kita udah biasa ke “Goeboex”, jadi 
udah nyantai di sana. (wawancara 18 Juli 2009).  
 

Pernyataan di atas disambut dengan pernyataan Taufik berikut ini: 

Sebenernya tempatnya udah luas sih, tapi tetep kurang luas, khususnya 
pada saat malam Minggu. Bahkan kalo malam Minggu pengunjungnya 
tu banyak yang ga duduk di tempat duduk, tapi di atas motor-motor 
mereka, sering saking ramenya sampai pengunjungnya pada di pinggir 
jalan itu.. (wawancara 18 Agustus 2009).  
 

Kemudian ditambahkan juga dengan pernyataan Anin sebagai 

berikut: “Keluhan atau masukan ya, tempatnya kurang luas, selain itu 

pelayanannya tetep, perlu ditingkatkan lagi..” (wawancara 25 Juli 2009).  
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Menanggapi pernyataan-pernyataan dari para informan di atas, 

Mbak Sari memaklumi karena memang beliau sendiri menyadari pada 

saat-saat tertentu seperti malam Minggu, kapasitas “Goeboex Coffee” 

sering tidak mampu menampung pelanggan yang hendak nongkrong di 

situ. Akan tetapi, pihak “Goeboex Coffee” belum ada rencana untuk 

memperluas lahan maupun merenovasi  bangunan, mengingat “Goeboex 

Coffee” baru saja direnovasi belum lama ini. Berikut pernyataannya: 

Iya, kami mengerti pada malam Minggu tempat kami sering tidak 
mampu menampung pelanggan yang mau nongkrong di tempat kami. 
Tapi saya pikir, tempat kami udah luas kok, apalagi kan kita juga baru 
aja melakukan renovasi, masa’ mau direnovasi lagi, yang penting 
untuk tiap harinya kita bisa berjalan lancar gitu aja dulu. (wawancara 8 
Agustus 2009).  
 

  Mengenai masalah penampungan dan penanganan keluhan di 

“Goeboex Coffee”, para informan menanggapi dengan bermacam-macam 

jawaban.  Sejauh ini, dengan adanya website dan forum “Goeboex 

Coffee”, para informan menilai positif sebagai sarana penyampaian 

keluhan dan masukan terhadap “Goeboex Coffee”. Website dan forum 

tersebut juga dapat menjadi sarana komunikasi antara pihak ”Goeboex 

Coffee” dengan para customer tersebut bahkan antara customer dengan 

customer lainnya. Hal tersebut seperti yang disampaikan Irfan dalam 

pernyataannya berikut ini:  

“Goeboex” sendiri kan sekarang ada website-nya, kita bisa ngelihat 
macem-macem di situ. Di situ kita juga bisa post comment, keluhan 
dan saran kepada “Goeboex”. Menurut saya itu bagus kok, terobosan 
yang bagus. Apalagi sekarang ini jamannya internet kan.. (wawancara 
18 Agustus 2009).  
 

Hal di atas, didukung dengan pernyataan Anin di bawah ini: 
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Dengan adanya website “Goeboex Coffee”, kita bisa lebih gampang 
kok nyampein keluhan dan saran. Di situ kita bisa nulis apa aja.. 
Bahkan kita suka kasih rekomendasi buat temen-temen kita supaya 
datang ke “Goeboex”, menguntungkan juga kan buat “Goeboex”..  
(wawancara 25 Juli 2009).  
 

Akan tetapi, Taufik menentang pernyataan di atas dengan 

mengatakan website “Goeboex Coffee” kurang diminati  karena jarang di-

update. Berikut ini pernyataannya: 

Ada sih website-nya, tapi saya pikir itu kurang efektiv kok, data-
datanya tu udah lama ga di-update. Jadi kan kita malah bisa keliru, 
seumpama kita lihat daftar harga, ternyata itu harga yang lama dan 
sekarang udah ganti. (wawancara 18 Juli 2009). 

Dengan pernyataan-pernyataan di atas, selanjutnya, penulis 

melakukan konfirmasi dengan pihak “Goeboex Coffee”, kemudia Mbak 

Sari memberi tanggapan sebagai berikut: 

Iya sih mas, kami juga merasa kurang begitu konsisten dengan website 
kami, mungkin juga karena kesibukan kami, jadi kita juga lupa 
upddate, hehee..(tertawa).  Ya mudah-mudahan untuk ke depannya 
kita bisa lebih rajin mengelola website kami demi kenyamanan 
customer kami. (wawancara 8 Agustus 2009).  
 

Untuk mengetahui bagaimana “Goeboex Coffee” menanggapi 

keluhan yang disampaikan oleh para pelanggan, selanjutnya penulis 

menanyakan kepada para informan. Dalam hal ini, penulis lebih 

menitikberatkan kepada keluhan yang disampaikan secara langsung 

kepada karyawan, karena “Goeboex Coffee” adalah perusahaan yang 

secara langsung bersinggungan dengan para customer, dan sejauh ini 

keluhan juga lebih banyak disampaikan secara langsung. Keluhan yang 

sering datang dari pelanggan biasanya berkisar mengenai pembayaran, 

pelayanan, dan fasilitas yang diberikan oleh “Goeboex Coffee”.  
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Berikut ini adalah pernyataan Taufik mengenai pengalamannya 

mengajukan keluhan pembayaran yang tidak sesuai:  

Kalo komplain aku juga pernah, dulu itu waktu aku nongkrong, ngopi 
sama teman-temanku lima orang, kita pesen menu di sana, ya macem-
macem sih, tapi saya pikir kok tagihannya lebih dari perkiraan yang 
kita pesen, terus aku komplain ke masnya karyawan itu, terus dia 
kroscek ke kasir, ternyata emang mereka yang salah, ya  udah mereka 
minta maaf dan mengganti uang kita.  (wawancara 18 Juli 2009).  
 

Mengenai komplain masalah pelayanan, pernah dialami oleh Novi, 

seperti dalam pernyataannya berikut ini: 

Saya dulu pernah, di “Goeboex” waktu itu saya bareng temen saya 
berempat, terus kita pesen menu di sana kan, setelah itu kita nunggu 
udah lama banget, meh sejaman gitu.. setelah pesenan dateng, ternyata 
pesenan ada yang salah, ya udah, terus saya marahin mase yang 
nganter pesenan itu:”Gimana sih mas?Udah lama, salah lagi?”. 
Kemudian mase yo minta maaf, waktu itu memang tempatnya lagi 
rame sih, bingung kali ya mereka..Hehee.. Kemudian mase itu, 
mengganti pesenan kami. (wawancara 7 Agustus 2009).  
 

Didukung juga dengan pernyataan Hasan berikut ini:  

Pengalaman komplain..Oh iya, dulu saya pernah. Waktu itu di 
“Goeboex” saya pesen “Bread Goeboex Coffee”, setelah pesenannya 
datang, itu ga ada garpunya, cuma sendok aja, kan susah saya 
makannya, wong rotinya tu agak alot gitu kok. Ya terus saya minta 
karyawane garpu, terus baru dikasih. (wawancara 1 Agustus 2009).  
 

Menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut, Mbak Sari pun 

berusaha menyikapinya dengan bijaksana. Berikut ini pernyataannya: 

Seperti yang pernah saya bilang mas, kami selalu berusaha 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggan kami, kami 
juga tidak ingin mengecewakan mereka. Tapi kan kita juga manusia 
biasa mas, jadi kan wajar dong kalo kita melakukan kesalahan atau 
kekurangan dalam pelayanan kami, tapi yang jelas,apabila ada 
pelanggan kami yang merasa kurang berkenan atau kecewa dengan 
pelayanan karyawan kami, itu bukan niat dari kami, dan kami pun 
selalu berusaha agar bisa lebih baik lagi. (wawancara 8 Agustus 2009).  
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B. ANALISIS DATA 

B.1. Aktivitas Customer Relations “Goeboex Coffee” 

Public Relations khususnya Customer Relations merupakan salah 

satu faktor penting dalam mencapai kepuasan pelanggan. Dalam bab 

terdahulu telah disebutkan bahwa, menurut Onong Uchyana Effendy 

dalam Kamus Komunikasinya, Customer Relations adalah kegiatan 

komunikasi timbal balik antara suatu perusahaan yang diwakili oleh 

petugas humas dengan para pelanggan, dalam rangka hubungan yang 

akrab dengan dilandasi sikap saling percaya dan akrab.  

Setiap perusahaan harus membina hubungan yang akrab serta 

selalu berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya agar 

mereka tetap bersedia bekerjasama atau tetap mejadi pelanggan 

perusahaan tersebut. Untuk menjalin keakraban, sebuah perusahaan harus 

senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan customernya. 

Sukses besar yang diperoleh sebuah perusahaan adalah 

mendapatkan pelanggan, bukan penjualannya itu sendiri. Setiap barang 

dapat saja dijual untuk satu kali kepada seorang pembeli, tetapi perusahaan 

dikatakan sukses apabila dapat meningkatkan jumlah pelanggannya yang 

berulang kali membeli. Para pembeli harus tetap selalu dipegang, jangan 

sampai pindah perhatiannya dan menjadi pelanggan perusahaan lain. 

Pelanggan yang baru satu atau dua kali membeli diusahakan agar tertarik 

perhatiannya dan terus mencobanya, untuk kemudian dapat menjadi 

pelanggan yang tetap.  
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Inilah tugas karyawan awak dan karyawan “Goeboex Coffee” di 

bidang Customer Relations,   seperti yang diungkapkan oleh Mbak Sari 

(Informan 1), bahwa fasilitas dan pelayanan yang diberikan dengan baik 

merupakan salah satu langkah untuk memegang para pelanggan agar 

merasa kecewa dan akhirnya pindah ke tempat lain.  Dengan kata lain, 

aktivitas Customer Relations di “Goeboex Coffee” bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan customer dan membuat customer merasa puas. 

Aktivitas Customer Relations di “Goeboex Coffee” diwujudkan dalam: 

1. Perbaikan Fasilitas Infrastruktur, yang masih dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu Pemenuhan Fasilitas Kerja dan Peningkatan Mutu 

Pelayanan.  

Pemenuhan Fasilitas Kerja; meliputi penyediaan fasilitas 

yang mendukung kelangsungan usaha “Goeboex Coffee”. Dalam 

hal ini, “Goeboex Coffee” tidak menyediakan fasilitas yang 

mewah, tapi justru menyediakan tempat dengan konsep yang 

tradisional, kesederhanaan, dan mengutamakan kebersamaan 

(Informan 1). Justru konsep yang seperti itulah yang membuat 

sebagian customer merasa nyaman dan puas di “Goeboex Coffee” 

(Informan 3, 8 dan 9). 

Peningkatan Mutu Pelayanan; meliputi perbaikan tingkah 

laku karyawan, terutama catcher, yang diwujudkan melalui 

kegiatan pembinaan dan pelatihan Customer Service bagi orang-

orang yang baru masuk menjadi anggota karyawan “Goeboex 
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Coffee” (Informan 1). Semua karyawan di “Goeboex Coffee” 

selalu ditanamkan untuk terus belajar dan tidak pernah puas dalam 

memenuhi kebutuhan pelanggan, supaya dapat lebih baik lagi 

melayani customer (Informan 2).  

2. Menjalin Hubungan Baik Antar Sesama Karyawan (Intern), 

Terhadap Customer dan Terhadap Masyarakat Sekitar (Ekstern). 

Untuk menjalin hubungan baik antar sesama karyawan, 

diwujudkan melalui kegiatan piknik atau refreshing ke beberapa 

objek wisata di Yogyakarta dalam rangka mempererat hubungan 

batin maupun hubungan kerja antar sesama awak dan karyawan 

“Goeboex Coffee” dengan tujuan agar tercipta kerjasama yang 

lebih solid dalam melayani para customer (Informan 1). Para awak 

dan karyawan “Goeboex Coffee” ingin selalu seperti keluarga 

besar yang mempunyai kekerabatan yang kuat sehingga dapat 

sama-sama menikmati dalam menjalankan pekerjaan (informan 2). 

Untuk menjalin hubungan baik terhadap customer, awak 

dan karyawan “Goeboex Coffee” berusaha untuk selalu akrab dan 

dekat dengan customer. Hal ini diwujudkan dengan acara 

gathering bareng customer dan saling berinteraksi dengan baik 

antara awak dan karyawan “Goeboex Coffee” dengan para 

customernya (informan 1). Kegiatan tersebut pun mendapatkan 

respon positif dari sebagian informan (Informan 4), tetapi ada juga 
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informan yang kurang mendukung pernyataan tersebut (Informan 

7).  

Sampai saat ini, “Goeboex Coffee” mendapatkan 

tanggapan yang positif dari masyarakat sekitar. Banyak pusat 

keramaian ataupun tempat nongkrong dijadikan sebagai tempat 

berbuat kejahatan seperti peredaran narkoba dan minuman keras, 

tetapi “Goeboex Coffee” masih jauh dari kesan seperti itu 

(Informan 11).  

Hal di atas sesuai dengan pernyataan Rosady Ruslan dalam 

bukunya Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi yang 

menyebutkan public relations juga mempunyai peranan yang 

diharapkan dapat menjadi “mata” dan “telinga”, serta “tangan 

kanan” bagi top manajemen dari organisasi atau lembaga, yang 

ruang lingkup tugasnya antara lain meliputi aktivitas: 

c. Membina hubungan ke dalam (publik internal) 

Yang dimaksud publik internal adalah publik yang menjadi 

begian dari unit atau badan atau perusahaan atau organisasi 

itu sendiri, dan mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-

hal yang menimbulkan gambaran negati dalam masyarakat, 

sebelum kebijakan tersebut dijalankan oleh organisasi. 
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d. Membina hubungan ke luar (publik eksternal) 

Yang dimaksud publik eksternal adalah publik umum 

(masyarakat) mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran 

yang positif publik terhadap lembaga yang diwakilinya. 

3. Menampung Keluhan Customer 

Hal ini diwujudkan melalui penanganan masalah atau 

keluhan yang sering dihadapi karyawan “Goeboex Coffee” dalam 

melayani para customer. Awak dan karyawan “Goeboex Coffee” 

menyadari dalam melayani customer tentu ada saja kesalahan yang 

membuat customer merasa kecewa dan kurang berkenan dengan 

pelayanan kami. Untuk itu, awak dan karyawan “Goeboex Coffee” 

berusaha untuk menampung dan memberi solusi yang terbaik bagi 

customer atau konsumen yang mengajukan komplain sehingga 

mereka merasa puas dengan dengan solusi yang kami berikan. 

Walaupun pengelola “Goeboex Coffee” mengakui belum 

mempunyai sarana khusus untuk menampung keluhan dan 

masukan dari customer seperti kotak saran ataupun angket keluhan, 

tapi bukan berarti “Goeboex Coffee” tidak memperhatikan keluhan 

konsumen. Selama ini memang keluhan banyak diungkapkan 

secara langsung kepada karyawan karena berkisar masalah 

pelayanan dan pembayaran (Informan 1).  

Penanganan keluhan atau komplain secara langsung oleh 

karyawan “Goeboex Coffee”, ternyata mendapat respon yang 
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beragam oleh beberapa informan. Ada informan yang menyambut 

baik dan merasa puas dengan penanganan di sana (Informan 4, 7 

dan 8), walaupun dengan sedikit kekecewaan dan berharap 

pelayanan yang lebih baik lagi dari “Goeboex Coffee”. 

4. Menyediakan Website dan Forum “Goeboex Coffee”  

Dalam hal ini, “Goeboex Coffee” menyediakan website 

bagi para customernya, khususnya yang gemar membuka internet, 

yaitu http://www.goboexcoffee.com. Website tersebut berfungsi 

sebagai sarana promosi, informasi, dan komunikasi antara 

“Goeboex Coffee” dengan para customernya. Dengan website 

tersebut, “Goeboex Coffee” berharap untuk selalu menjalin 

kedekatan dengan para pelanggannya, khususnya yang suka ber-

internet.  

Di dalam website tersebut, pelanggan dapat melihat 

beberapa hal mengenai “Goeboex Coffee”, mulai dari profil, 

informasi, bahkan menu dari “Goeboex Coffee”. Kemudian di 

website tersebut juga tersedia forum cuap-cuap, bagi para 

pelanggan. Melalui forum tersebut, para pelanggan dapat 

mengemukakan keluhan, masukan, ataupun unek-unek kepada 

“Goeboex Coffee”. Forum tersebut juga sering dipakai para 

pelanggan untuk merekomendasikan teman-teman mereka untuk 

datang ke “Goeboex Coffee” (Informan 1).  
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Dengan peluncuran website “Goeboex Coffee”, beberapa 

informan menyambutnya dengan positif, karena merupakan 

terobosan baru bagi sebuah perusahaan untuk melakukan promosi, 

sekaligus dapat menjadi sarana bagi para pelanggan untuk 

merekomendasikan tempat tersebut kepada teman-teman mereka 

(Informan 5 dan 9). Akan tetapi, ada juga informan yang 

mengatakan bahwa website “Goeboex Coffee” kurang efektif 

karena jarang di-update, jadi dapat menyebabkan kekeliruan 

informasi oleh pelanggan mengenai “Goeboex Coffee” (Informan 

4).  

Peneliti juga mengamati kegunaan website tersebut, tetapi 

peneliti menilai website tersebut kurang efektif karena jarang di-

update, jadi kurang mendapat respon positif dari beberapa 

customer. 

Aktivitas Customer Relations yang diterapakan di 

“Goeboex Coffee” ternyata senada dengan pernyataan James G. 

Barnes dalam bukunya yang berjudul Secret of Customer Relations 

Management, yang menyebutkan bahwa Customer relations juga 

diperkuat lagi dengan konsep 4R dari pemasaran, yaitu retention, 

relationship, referrals dan recovery (ketahanan, hubungan, 

perekomendasian dan pemulihan), alurnya dapat dilihat dalam 

gambar berikut ini: 
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Membangun pelanggan 

 

     Mengarah pada 

  

Menghasilkan 

 

  

Dan lebih mudah dilakukan 

  

(Gambar 1.6) 4R dari pemasaran (2) 

· Hubungan mungkin terjadi ketika pelanggan secara sukarela atau 

bahkan secara antusias melakukan bisnis dengan sebuah 

perusahaan selama jangka waktu yang lama. Membangun 

hubungan berarti mendekati pelanggan dan berusaha untuk 

memahami dan melayani mereka dengan lebih baik. Sifat alamiah 

suatu hubungan membutuhkan kepercayaan, komitmen, 

komunikasi dan pemahaman.  

· Ketahanan adalah begaimana mempertahankan pelanggan yang 

diinginkan dengan memenuhi dan memuaskan kebutuhan mereka. 

Mempertahankan pelanggan jauh lebih murah daripada mencari 

pelanggan. Fokus seharusnya adalah pelanggan bertahan secara 

sukarela. Jika pelanggan bertahan karena mereka tidak memiliki 

Relationship (hubungan) 

Retention (ketahanan) 

Referrals (perekomendasian) 

Recovery (pemulihan) 
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alternatif atau kita mengunci mereka dengan program hadiah, maka 

hal itu sedikit sekali membantu hubungan jangka panjang.  

· Perekomendasian merujuk pada efek penyebaran berita dari mulut 

ke mulut yang merupakan hasil dari kepuasan pelanggan. Pesan 

yang kuat yang memuaskan pelanggan akan dibawa ke orang lain, 

ketika pelanggan merasa sangat puas dengan jasa atau produk, 

merek cenderung akan menyebarkan berita tersebut. Orang lebih 

mungkin mencoba sesuatu yang baru jika hal tersebut 

direkomendasikan oleh kolega, teman atau anggota keluarga yang 

dapat dipercaya, tidak hanya mereka akan membeli kembali dari 

kita, namun juga teman dan anggota keluarga yang mereka bawa.  

· Pemulihan dari pelayanan yang buruk pada pelanggan haruslah 

menjadi komponen penting dalam mengelola hubungan pelanggan. 

Kesalahan yang telah terjadi adalah fakta dalam kehidupan dan 

bisnis. Hal tak terduga akan menggagalkan suatu rencana yang 

disusun dengan baik dan membuat pelanggan dan karyawan 

frustasi. Akan tetapi kesalahan dapat diubah menjadi kesempatan 

untuk membuat pelanggan terkesan dan memenangkan loyalitas 

mereka. Pulih dari suatu kesalahan dapat menegaskan kembali 

komitmen dari pelanggan yang loyal dan juga mendemonstrasikan 

kepada pelanggan yang baru kesungguhan untuk melayani dan 

memuaskan pelanggan. 
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B.2. Kepuasan Pelanggan 

 Kepuasan seorang pelanggan akan tercipta jika dia 

mendapatkan sesuatu yang sesuai atau lebih dari apa yang dia harapkan. 

Sebuah perusahaan akan selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada para pelanggannya.  Selama pengamatan, penulis menilai 

pelanggan merasa pelayanan “Goeboex Coffee” sudah cukup baik 

(Informan 3, 4, 5, 8, 9 dan 10).  

Fandy Tjiptono dalam bukunya Manajemen Jasa menjelaskan 

kepuasan pelanggan pada dasarnya adalah tingkat kesesuaian antara 

harapan dan kenyataan yang diterima. Apabila harapan itu sesuai dengan 

kenyataan maka pihak yang dilayani akan memberi tanggapan yang positif 

terhadap pelayanan dan merasa puas. Tetapi apabila yang terjadi adalah 

sebaliknya, di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan maka pihak 

yang dilayani akan memberi tanggapan yang negatif dan merasa tidak 

puas. Dengan demikian, perusahaan dituntut untuk selalu memperbaiki 

mutu pelayanan yang diberikan kepada pelanggan supaya lebih baik. 

Menurut para informan, “Goeboex Coffee” dinilai sudah mampu 

memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggannya. Para 

karyawan dinilai cukup ramah dalam melayani customer. Sebagian besar 

informan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan “Goeboex 

Coffee” walaupun ada juga keluhan dari customer yang mengatakan 

pelayanannya lama (Informan 3, 4, 5, 6, 8  dan 9). 
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Pada prinsipnya, kepuasan pelanggan dapat diukur dengan 

berbagai macam metode dan teknik. Kotler, yang dikutip oleh Fandy 

Tjiptono mengidentifikasikan empat metode untuk mengukur kepuasan 

pelanggan, dalam bukunya yang sama sebagai berikut: 

a. Sistem keluhan dan saran, menurut pengamatan penulis, “Goeboex 

Coffee” belum mempunyai sarana khusus untuk menampung 

keluhan customer seperti kotak saran maupun kartu komentar. 

Akan tetapi “Goeboex Coffee” selalu bersifat terbuka kepada para 

customer untuk mengemukakan keluhan atau masukan secara 

langsung, karena memang selama ini keluhan banyak diungkapkan 

secara langsung kepada karyawan. Dalam penanganan keluhan, 

“Goeboex Coffee” ditanggapi positif oleh para informan (Informan 

4, 7 dan 8) walaupun masih terdapat sedikit ketidak puasan dan 

berharap pelayanan yang lebih baik lagi dari “Goeboex Coffee”. 

Selain itu, “Goeboex Coffee” juga telah menyediakan website dan 

forum di internet sebagai sarana komunikasi dan juga sebagai 

sarana penyampaian keluhan dan saran oleh customer dengan 

menuliskan keluhan dan uneg-uneg mereka di forum tersebut.  Para 

informan (Informan 5 dan 9), juga mengaku suka membuka 

website “Goeboex Coffee” sekedar untuk mengetahui 

perkembangan-perkembangan di “Goeboex Coffee” dan di forum 

mereka merekomendasikannya kepada teman-teman mereka, akan 
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tetapi salah satu informan mengeluhkan website “Goeboex Coffee” 

yang kurang efektif karena jarang di-update (Informan 4).  

b. Ghost Shopping, adalah dengan mempekerjakan beberepa orang 

(ghost shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli yang 

potensial terhadap produk perusahaan dan pesaing. Kemudian 

mereka melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan 

kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan 

pengalaman mereka dalam pembelian produk tersebut. Selama 

melakukan pengamatan, penulis tidak menemukan sistem ini di 

“Goeboex Coffee”, jadi yang mereka lakukan di sini adalah 

menyediakan fasilitas dan produk mereka dan ingin membuat 

tempat tersebut beda dengan tempat lain. Apalagi di kawasan 

tempat “Goeboex Coffee” berdiri saat ini telah banyak tempat-

tempat serupa yang menjadi pesaing “Goeboex Coffee” itu sendiri, 

tetapi seolah mereka sudah mempunyai pelanggan sendiri-sendiri.  

c. Survei kepuasan pelanggan, melalui survei ini perusahaan akan 

mendapatkan feedback secara langsung dari pelanggan dan hal ini 

akan memberikan tanda positif bahwa perusahaan memberikan 

perhatian kepada pelanggan. Penulis melihat, survei secara khusus 

untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan belum dilakukan di 

“Goeboex Coffee”, tetapi pada acara-acara tertentu misalnya pada 

live music yang digelar “Goeboex Coffee”, awak perusahaan yang 

diwakili oleh MC acara tersebut berkesempatan melakukan 
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interaksi langsung dengan para pelanggan dengan menanyakan 

kelebihan dan kekurangan yang mereka alami di tempat tersebut 

(Informan 1).  

d. Lost customer analysis, dalam hal ini perusahaan berusaha 

menganalisa penyebab pelanggan memutuskan kerja sama 

dengan mereka. Dari pengamatan penulis, sistem ini tidak 

berlaku di “Goeboex Coffee”, karena “Goeboex Coffee” sendiri 

bukanlah sebuah perusahaan atau instansi yang terstruktur dalam 

mengatur dan mencatat semua pelanggan yang masuk. 

Pelanggan biasanya masuk karena rekomendasi atau ajakan dari 

teman-teman mereka sendiri atau dari mulut ke mulut. Secara 

resmi, pelanggan tidak terikat dengan “Goeboex Coffee”, jadi 

pihak perusahaan tidak dapat menganalisa pelanggan yang 

datang dan pelanggan yang meninggalkan tempat itu dan 

berpindah menjadi pelanggan tempat lain.  Akan tetapi, di 

“Goeboex Coffee” saat ini terbentuk sebuah komunitas pecinta 

“Goeboex Coffee” yang terdiri dari orang-orang yang suka 

nongkrong dan mengunjungi tempat itu (Informan 1). Menurut 

pengamatan penulis, komunitas tersebut merupakan sebuah 

perwujudan eksistensi dari “Goeboex Coffee” itu sendiri dan 

sudah mempunyai tempat di hati sebagian masyarakat 

Yogyakarta, khususnya mahasiswa.  
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Menurut Zulian Yamit dalam bukunya Manajemen Kualitas 

Produk dan Jasa disebutkan bahwa kepuasan pelanggan dapat diketahui 

setelah pelanggan menggunakan produk dan jasa pelayanan. Dengan kata 

lain, kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli atau hasil 

evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan apa 

harapannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

adalah hasil (outcome) yang dirasakan atas penggunaan produk dan jasa, 

sama atau melebihi yang diinginkan.  

Selama pengamatan berlangsung, penulis melihat usaha yang 

dilakukan oleh para awak dan karyawan “Goeboex Coffee” dalam 

menciptakan kepuasan pelanggan sudah dilakukan secara maksimal. 

Mereka menyadari pentingnya aspek pelayanan dalam perusahaan 

khususnya yang menyangkut kebutuhan, sehingga mereka berusaha 

bekerja sama untuk membuat pelanggan merasa puas.  Keterbatasan 

fasilitas yang mereka sediakan tidak mereka jadikan alasan untuk meminta 

pengertian dari para pelanggan, namun mereka tetap mengusahakan untuk 

melayani dengan baik.  
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BAB III 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

C. PENYAJIAN DATA 

A.1. Data Informan 

Demi kelancaran dalam melakukan penelitian, peneliti harus 

melakukan pengumpulan data yang valid dan akurat mengenai tema dan 

objek yang diteliti. Dalam penulisan ini, penulis mengambil tema 

“Aktivitas Customer Relations dan Kepuasan Pelanggan”, dan objek 

penelitiannya adalah “Goeboex Coffee” Yogyakarta, sebuah tempat 

nongkrong yang berbentuk warung kopi yang saat ini sedang ngetrend di 

Yogyakarta.  

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, untuk memperoleh 

data, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang 

diyakini dapat memberikan informasi yang valid dan akurat. Untuk 

memperoleh informasi mengenai aktivitas Customer Relations, tentunya 

peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak “Goeboex 

Coffee” sendiri, yang diwakili oleh pemilik sekaligus sebagai karyawan 

(HRD Manager) di “Goeboex Coffee”, dan seorang waiter atau pelayan, 

atau di “Goeboex Coffee” sering disebut dengan istilah catcher. 

Kemudian, untuk memperoleh informasi mengenai kepuasan pelanggan, 

peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa orang yang 

menjadi pelanggan “Goeboex Coffee”, baik pelanggan yang sudah lama 
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maupun yang baru saja menjadi pelanggan atau pengunjung “Goeboex 

Coffee”.  

Berikut ini adalah data-data keterangan dari beberapa informan 

yang telah diwawancarai oleh peneliti: 

 A.1.1 Dari pihak “Goeboex Coffee”: 

3. Dwi Kartika Sari (Informan 1) 

Perempuan berusia 22 tahun ini adalah salah satu pemilik 

“Goeboex Coffee”, sekaligus menjabat sebagai HRD Manager di 

sana. Perempuan kelahiran Cepu ini, selain sibuk di “Goeboex 

Coffee”, dia juga masih menyandang status sebagai mahasiswa di 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dari awal “Goeboex 

Coffee” berdiri, “Mbak Sari” sudah ikut andil dalam memajukan 

“Goeboex Coffee” hingga seperti saat ini. Setiap hari, perempuan 

dengan mata sipit ini datang ke “Goeboex Coffee” untuk 

mengontrol sekaligus membantu para karyawannya dalam 

melayani konsumen.  

4. Yudi Pramono (Informan 2) 

Laki-laki berusia 24 tahun ini bekerja sebagai catcher di 

“Goeboex Coffee”. Dia di sana sebagai karyawan part time karena 

dia juga masih kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di 

Yogyakarta. Laki laki dengan postur tubuh tinggi dan sedikit kurus 

dan berpenampilan rambut agak panjang dan berkaca mata ini 

dikenal supel dan santai bila berhadapan dengan orang lain. 
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Dengan watak demikian, maka itu akan mendukung karir dia 

sebagai catcher. Dia dituntut untuk mengerti kebutuhan, keinginan 

dan keluhan konsumen karena secara langsung seorang catcher 

berhadapan dan melayani konsumen.  

A.1.2. Dari pihak pelanggan “Goeboex Coffee”: 

9. Fidagta Khoironi (Informan 3) 

Laki-laki berusia 25 tahun ini masih kuliah di UIN Walisongo 

Yogyakarta. Laki-laki yang berdomisili di kawasan Nologaten ini 

sejak dulu telah gemar nongkrong dan ngopi dan sejak “Goeboex 

Coffee” berdiri, biasanya tidak kurang dua kali seminggu dia 

menyempatkan nongkrong di tempat itu untuk sekedar melepas 

penat, karena kebetulan jarak antara “Goeboex Coffee” dengan 

kos tempat dia tinggal juga tidak terlalu jauh, hanya lima menit 

bila ditempuh dengan sepeda motor.  

10. Ainul Taufik (Informan 4) 

Mahasiswa Stimik Amikom Yogyakarta ini berusia 23 tahun. 

Laki-laki yang berasal dari Jember (Jawa Timur) ini terbawa oleh 

kultur daerahnya yaitu suka nongkrong di warung kopi. Maka 

dengan maraknya warung kopi di Yogyakarta saat ini seolah 

mengingatkan dia akan kampung halamannya, apalagi dengan 

munculnya “Goeboex Coffee”. Dia biasa mengunjungi warung 

kopi itu sampai tiga kali dalam seminggu.  
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11. Muhammad Irfan (Informan 5) 

Laki laki 23 tahun ini juga kuliah di Stimik Amikom Yogyakarta. 

laki-laki yang berasal dari Ternate ini sangat suka bermain game 

komputer, hingga dia dikenal betah tinggal di kos, bahkan kadang 

sampai lupa dengan tugas kuliah. Akan tetapi, karena dia juga 

pernah lama tinggal di Jawa Timur, karena dia sekolah SMU di 

Jember, maka selain bermain game, dia juga suka nongkrong di 

warung kopi. Rata-rata dua kali seminggu dia mengunjungi 

“Goeboex Coffee” bersama teman-teman kosnya.  

12. Ali Romdhon (Informan 6) 

Laki-laki 26 tahun yang berasal dari kota Kudus ini masih kuliah 

di UIN Walisongo Yogyakarta. Dia sangat aktif dalam kegiatan 

keorganisasian di kampusnya, maka sering sekali dia sibuk rapat 

dengan teman-teman organisasinya. Tidak jarang dia mengadakan 

rapat dengan teman-temannya di warung-warung kopi. Oleh 

karena itu, dia jadi terbiasa nongkrong dan ngopi, apalagi dia 

sering mengalami insomnia atau susah tidur, pasti larinya ke 

warung kopi. Walaupun tidak sering, dia juga kadang-kadang 

mengunjungi “Goeboex Coffee”.  

13. Novi Eka (Informan 7) 

Perempuan berusia 23 tahun ini kuliah di fakultas Ilmu Budaya 

salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Yogyakarta. sifatnya 

yang tomboi membuat sebagian besar temannya adalah laki-laki. 
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Gaya hidup nongkrong dan suka ngumpul-ngumpul pun tidak 

lepas dari keseharian wanita berambut pendek ini. Tidak jarang dia 

sama teman-temannya nongkrong di warung kopi untuk bersantai 

menghabiskan malam. Banyak warung kopi di Yogyakarta yang 

sudah dia kunjungi, termasuk “Goeboex Coffee”.  

14. Miftahul Hasan Hutami (Informan 8) 

Laki-laki berusia 24 tahun ini adalah alumni UIN Walisongo 

Yogyakarta. sekarang dia pulang kampung di daerah asalnya, 

Temanggung Jawa Tengah dan bekerja di salah satu bank di sana. 

Akan tetapi, kebiasaannya nongkrong di warung kopi di saat dia 

masih kuliah di Yogyakarta pun tidak bisa dia hilangkan sampai 

sekarang. Dulu ketika dia masih di Yogyakarta, tiga sampai empat 

kali dalam seminggu dia gunakan untuk nongkrong di warung 

kopi. Sekarang, walaupun tidak sesering dulu, tetapi di kala akhir 

pekan dan libur kerja, kadang dia suka menyempatkan diri untuk 

pergi ke Yogyakarta untuk berkumpul dengan teman-temannya 

dan nongkrong di warung kopi.  

15. Anin Khusnayati (Informan 9) 

Perempuan yang masih kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta 

ini berusia 22 tahun. Dulunya, dia tidak suka bahkan tidak kenal 

nongkrong di warung kopi. Akan tetapi sejak dia tinggal atau 

pindah kos di daerah Gejayan, dia sering diajak teman-temannya 

nongkrong di warung kopi, kerena memang jarak antara kosnya 
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tidak jauh dengan Condong Catur, di mana banyak terdapat 

warung kopi. Perempuan yang sedang mengerjakan tugas skripsi 

ini, dalam candanya mengatakan kadang memilih nongkrong di 

“Goeboex Coffee” daripada pusing mengerjakan skripsi.   

16.  Sandra Ismail (Informan 10) 

Laki-laki berusia 18 tahun yang masih duduk di bangku SMU di 

Yogyakarta ini belum lama mengenal nongkrong di warung kopi.  

Itupun karena kakaknya sering mengajaknya nongkrong di 

“Goeboex Coffee” bersama teman-temannya dan kebetulan 

kosnya juga tidak jauh dari “Goeboex Coffee”. Akan tetapi, 

karena dia masih berstatus sebagai pelajar SMU, kadang kakaknya 

melarangnya untuk sering-sering nongkrong di warung kopi 

karena sebagian besar pengunjung “Goeboex Coffee” adalah 

sudah berstatus mahasiswa dan sudah kerja. Selain itu mereka juga 

sering nongkrong di sana hingga larut malam. 

A.1.3 Dari pihak masyarakat sekitar 

1. Bapak Sujito (Informan 11) 

 Bapak Sujito adalah kepala dukuh Seturan di mana “Goeboex 

Coffee” berada. Secara langsung, beliau tidak terlibat langsung 

dengan kinerja “Goeboex Coffee” karena beliau bukan konsumen 

“Goeboex Coffee”. Walaupun demikian, peneliti hanya ingin 

mengetahui pendapat masyarakat sekitar terhadap keberadaan 

“Goeboex Coffee” sebagai tempat nongkrong anak-anak muda. 
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A.2. Aktivitas Customer Relations “Goeboex Coffee” Yogyakarta 

Aktivitas Customer Relations adalah aktivitas yang dijalankan 

untuk membina hubungan baik antara perusahaan, dalam hal ini adalah 

“Goeboex Coffee” dengan para pelanggannya. Dari hasil observasi dan 

wawancara mendalam dengan pihak “Goeboex Coffee”, maka diketahui 

latar belakang dan tujuan dari aktivitas Customer Relations yang 

dijalankan oleh “Goeboex Coffee”.  

Karena “Goeboex Coffee” adalah suatu organisasi perusahaan 

yang bersifat profit oriented dan juga bersifat customer oriented, maka 

kegiatan Customer Relations “Goeboex Coffee” dilatarbelakangi oleh 

persaingan dengan kopetitornya untuk menawarkan pelayanan yang 

terbaik demi mendapatkan banyak customer atau pelanggan.  

Di Yogyakarta, saat ini banyak  bermunculan tempat nongkrong 

dengan konsep warung kopi, seperti “Goeboex Coffee”, sehingga pihak 

masing-masing warung kopi tersebut harus mempunyai strategi jitu untuk 

menarik banyak customer dan membuat mereka nyaman dan betah 

nongkrong di sana.  

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mbak Sari (Informan 1), 

salaku HRD Manager di “Goeboex Coffee”:  

Di Yogyakarta saat ini sudah banyak bermunculan tempat nongkrong 
dengan konsep warung kopi semacam “Goeboex Coffee”. Di kawasan 
Condong Catur aja, kurang lebih ada sepuluh tempat nongkrong serupa 
dan menawarkan fasilitas dan keunggulannya masing-masing, yang 
secara tidak langsung menjadi pesaing atau competitor “Goeboex 
Coffee”. Maka dari itu, “Goeboex Coffee” harus mempunyai strategi 
untuk dapat menarik konsumen dan menjadi pelanggan “Goeboex 
Coffee”. (wawancara 11 Juli 2009).  
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Pernyataan di atas didukung dengan pernyataan Novi Eka, salah 

satu customer “Goeboex Coffee” sebagai berikut: 

Kalo masalah intensitas di “Goeboex” ya ga mesti ya, soalnya kan aku 
kalo ma temen-temen nongkrongnya suka berpindah-pindah, biar ga 
bosen gitu..Di Jogja kan banyak banget warung kopi, kayaknya udah 
hampir semua warung kopi di Jogja ini pernah aku kunjungi deh.. 
(wawancara 7 Agustus 2009).  
 

Tujuan aktivitas Customer Relations “Goeboex Coffee” ini 

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan customer atau pelanggan, 

sebagaimana dinyatakan oleh Mbak Sari di bawah ini:  

“Goeboex Coffee” ini adalah sebuah tempat usaha yang dikhususkan 
untuk tempat nongkrong, tentunya kami berharap siapapun yang 
nongkrong di “Goeboex Coffee” merasa nyaman dan betah. Dengan 
kata lain, pelanggan mendapatkan kepuasan dengan nongkrong di sini. 
Otomatis dari pihak “Goeboex Coffee” sendiri selalu berusaha untuk 
memberikan pelayanan sebaik-baiknya supaya mereka mendapatkan 
kepuasan dan menjadikan “Goeboex Coffee” menjadi salah satu 
tempat nongkrong favorit di Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk 
mewujudkan visi “Goeboex Coffee” yaitu “Menjadikan “Goeboex 
Coffee” sebagai tempat nongkrong pilihan utama semua kalangan. 
(wawancara 11 Juli 2009).  
 

Kesadaran akan pentingnya customer sebagai objek utama usaha 

“Goeboex Coffee” juga dirasakan  oleh para karyawannya. Hal ini 

dinyatakan oleh Yudi Pramono (Informan 2), salah satu karyawan 

“Goeboex Coffee” yang bertugas sebagai catcher sebagai berikut: 

Kami sebagai karyawan menyadari bahwa customer adalah salah satu 
elemen terpenting bagi kelangsungan usaha “Goeboex Coffee”. Maka 
dari itu, kami juga selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang 
sebaik-baiknya kepada mereka. Kan Mas Sigit tadi bilang, usaha 
“Goeboex Coffee” di samping bersifat profit oriented atau berorientasi 
pada keuntugan, juga bersifat customer oriented atau berorientasi pada 
pelanggan. Selain itu, kan ada pepatah bilang “Pembeli adalah raja”, 
makanya kami selalu berusaha untuk memberikan kepuasan kepada 
mereka ketika berada di tempat kami. (wawancara 11 Juli 2009).  
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Aktivitas Customer Relations di “Goeboex Coffee” Yogyakarta 

diwujudkan dalam bentuk: 

A.2.1. Perbaikan Infrastruktur 

Perbaikan infrastruktur di sini diwujudkan dengan kegiatan 

meliputi pemenuhan fasilitas kerja dan peningkatan mutu pelayanan. 

A.2.1.1. Pemenuhan Fasilitas Kerja 

“Goeboex Coffee” adalah suatu bentuk usaha yang 

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen, oleh 

karena itu, pihak “Goeboex Coffee” berusaha untuk menyediakan 

fasilitas yang dapat mendukung kenyamanan customer. Di sini, 

mereka tidak menyediakan fasilitas yang mewah, tapi justru 

mereka menyuguhkan konsep yang tradisional, kesederhanaan dan 

mengutamakan kebersamaan. Hal ini senada dengan pernyataan 

Mbak Sari berikut ini: 

Karena memang konsep yang kami tawarkan adalah tradisional 
ya mas ya, jadi kita juga tidak menyediakan fasilitas yang 
mewah di sini. Justru kesederhanaan yang kami tawarkan. 
Kalau mas lihat sendiri, di sini fasilitasnya seperti kursi dan 
mejanya, semuanya sederhana banget, cuma dari kayu semua, 
bangunannya pun terbuat dari kayu dan bambu. Tetapi tetep, 
kita mengutamakan kenyamanan pelanggan. Justru dengan apa 
yang kita tawarkan ini , kita malah merasa pelanggan kami 
merasa nyaman di sini mas.. (wawancara 11 Juli 2009).  
 

Pernyataan Mbak Sari di atas disambut baik oleh Fidagta 

yang menyatakan tidak perlu fasilitas mewah, yang penting 

mengutamakan kenyamanan. berikut pernyataannya:  
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Lumayan, yang jelas, “Goeboex” ni kan tempat nongkrong ya, 
jadi yang kita butuhkan tu intinya adalah kenyamanan. Tujuan 
saya nongkrong di sini adalah membuang suntuk ma temen-
temen, jadi kita sebenarnya gak terlalu menginginkan banyak 
hal di tempat ini. Asal tempatnya enak, udah bisa ngopi, maen 
fokeran, sambil ngobrol-ngobrol ma temen-temen, tu udah 
cukup kok.. (wawancara 12 Juli 2009).  
 

Kemudian didukung juga oleh pernyataan Hasan di bawah 

ini: 

Sebenarnya, yang kita butuhkan ketika kita nongkrong tu kan 
tempat yang enak ya.. Mengenai fasilitas-fasilitas yang 
disediakan yang saat ini banyak ditawarkan di berbagai tempat 
nongkrong seperti ini, bagus sih, tapi kan harus diperhitungkan 
juga apakah fasilitas tersebut cocok atau nggak dengan konsep 
yang ditawarkan di tempat itu. Kalo nggak cocok kan malah 
jadi nggak asyik.. Nah, di sini, kenapa ya, pokoknya saya 
ngerasa enjoy banget deh.. Selain harganya murah, deket kosan 
juga sih.. (wawancara 1 Agustus 2009). 
 

A.2.1.2. Peningkatan Mutu Pelayanan 

Perbaikan tingkah laku karyawan, terutama catcher dalam 

melayani customer diwujudkan melalui pembinaan dan pelatihan 

Customer Service. Setiap orang yang yang menjadi karyawan 

“Goeboex Coffee” pasti diberi pembinaan bagaimana cara-cara 

dan etika dalam melayani customer. Setelah itu baru diberi 

pelatihan/training di lapangan untuk memenuhi standar pelayanan 

“Goeboex Coffee”.  Hal ini seperti yang dinyatakan Mbak Sari di 

bawah ini: 

Setiap karyawan yang baru masuk, pasti kami beri pembinaan 
dan pengarahan dalam melayani customer dengan baik. Setelah 
itu, kami beri kesempatan mereka training di lapangan sambil 
kami kontrol kinerja mereka. Lama-lama mereka akan terbiasa 
dengan suasana kerja di “Goeboex Coffee”. Yang penting, di 
sini kami utamakan kebersamaan, jadi kerja sama antar 
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karyawan itu sangat penting. Semua karyawan bisa 
berkoordinasi dan saling bantu asal pekerjaan beres. Walaupun 
tidak seperti perusahaan besar, kami di sini juga punya standar 
pelayanan. Intinya, yang jelas kami selalu berkomitmen untuk 
selalu berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 
kepada customer kami. (wawancara 11 Juli 2009).  

 
Hal itu juga ditambahkan oleh Yudi Pramono berikut ini: 

Di sini kita semua juga masih belajar mas, jadi kita masih 
sama-sama berusaha untuk selalu lebih baik dalam melayani 
konsumen, apalagi kita menghadapi berbagai macam 
konsumen dengan bermacam-macam karakter, tentunya 
kemauan mereka juga macem-macem kan.. yang penting kita 
tetep selalu berusaha melayani mereka sebaik-baiknya. Itu yang 
kami inginkan. (wawancara 11 Juli 2009).  

 
Selain tingkah laku yang baik dari para karyawan, 

kelengkapan alat-alat dan atribut dari “Goeboex Coffee” akan 

membuat para karyawan merasa lebih nyaman bekerja sehingga 

dapat mendukung kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan salah satu 

karyawan “Goeboex Coffee”, Yudi Pramono sebagai berikut:  

Kami semua udah mempunyai jatah kerja masing-masing, ada 
yang mengontrol tamu-tamu yang datang, melayani tamu, 
masak di dapur, dan lain-lain. Walaupun demikian, kami semua 
bisa bekerja sama, kami bisa juga bantu di mana aja, asal 
pekerjaan beres. Kami para catcher wajib membawa lap meja 
saat bekerja, jadi apabila ada meja yang kosong terus kotor, 
langsung bisa dibersihkan, selain itu, kita juga diberi seragam 
plus ID card dari “Goeboex Coffee” saat bekerja. Saya tidak 
merasa malu, justru itu akan membuat kita “PeDe” dan lebih 
nyaman kerja di sini. (wawancara 11 Juli 2009).  
 

Anin menanggapi pernyataan Mas Yudi dengan 

mengatakan: “Pelayanannya bagus sih, lumayan cepet.. 

Karyawannya, kostumnya bagus, selain itu cowoknya juga cakep-

cakep lho..” (wawancara 25 Juli 2009).  
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Selama mengadakan penelitian, peneliti yang kebetulan 

merupakan pelanggan “Goeboex Coffee”, juga mengamati kinerja 

para karyawan dan karyawati di sini. Di bagian dapur, para 

karyawan dan karyawati terlihat sibuk memproduksi pesanan 

customer yang memang pada malam hari “Goeboex Coffee” selalu 

dipenuhi pengunjung.  

Selain itu, para catcher yang bekerja di luar pun telihat 

mondar mandir, sibuk melayani konsumen. Setiap malamnya, tidak 

kurang lima belas catcher yang bekerja di “Goeboex Coffee”. 

Mereka ada yang sedang membawa pesanan pengunjung, ada yang 

menerima tamu, ada yang mengamati dan mengontrol tamu, ada 

yang sedang membersihkan meja bekas ditempati pengunjung, dan 

ada juga yang sedang ngobrol dengan para pengunjung. Di waktu 

senggang, sesekali terlihat para catcher ngobrol dan bergurau 

dengan sesema catcher. Di sini bisa dilihat kebersamaan serta kerja 

sama antar karyawan dalam melayani pengunjung. Di samping  itu, 

terlihat kedekatanan antara karyawan dan pengunjung “Goeboex 

Coffee”. Hal itu diharapkan akan menambah kenyamanan para 

pengunjung untuk menjadi pelanggan “Goeboex Coffee”.  
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A.2.2. Menjalin Hubungan Baik Antar Sesama Karyawan (Intern), Terhadap 

Customer dan Terhadap Masyarakat Sekitar (Ekstern) 

Sebuah perusahaan dapat menjalankan usahanya dengan baik dan 

meraih kesuksesan apabila para karyawan di dalam perusahaan tersebut 

dapat bekerjasama dan menjalankan tugas mereka masing-masing demi 

terciptanya kelancaran dan perkembangan perusahaan tersebut. Selain itu,  

perusahaan yang berorientasi pada customer, harus dapat menjaga 

hubungan baik kepada para customernya dan jangan sampai 

mengecewakan mereka sehingga dapat terus bekerjasama dan saling 

memberi keuntungan.  

Oleh karena itu, “Goeboex Coffee” selalu berusaha menciptakan 

hubungan baik, baik itu antar sesama karyawan maupun terhadap 

konsumen atau customer. Dengan hubungan yang baik antar karyawan, 

maka di setiap lini dapat saling bekerjasama, saling mendukung dan 

membantu sehingga akan tercipta hasil kerja yang diharapkan.  

Mbak Sari, sebagai salah satu pemilik sekaligus HRD manajer 

“Goeboex Coffee”, mengatakan selalu berusaha menjaga hubungan baik 

antar sesama karyawan, bahkan ingin seperti sebuah keluarga besar 

sehingga dapat saling mendukung satu sama lain. Berikut ini 

pernyataannya: 

Kami selalu menekankan kepada para karyawan untuk selalu menjaga 
hubungan baik antar karyawan. Dengan hubungan yang baik maka 
akan tercipta hasil yang maksimal, dan karyawan pun dapat menikmati 
pekerjaannya. Di sini kami seperti keluarga mas, antar sesama 
karyawan diharapkan dapat saling bekerjasama, jangan sampai terjadi 
gesekan, walaupun kadang ada saja masalah. Begitu juga dengan 
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atasan, saling menghormati dan menghargai. Maka kita sering mas 
ngadain acara liburan bareng-bareng ke mana gitu, kadang ke 
Kaliurang atau ke pantai Parangtritis, refreshing buat para karyawan 
sekaligus dapat menciptakan keakraban antar sesama karyawan. Di 
situ kan karyawan bisa juga mengeluarkan uneg-uneg mereka, 
bagaimana untuk lebih baiknya perusahaan kami.. (wawancara 11 Juli 
2009). 
 

Pernyataan di atas ditanggapi positif oleh Mas Yudi Pramono, 

sebagai salah satu karyawan “Goeboex Coffee” dengan pernyataannya 

sebagai berikut: 

Kita berusaha untuk saling bantu mas, tapi dengan tidak meninggalkan 
pekerjaan kita masing-masing. Di sini karyawan tu seperti keluarga 
besar mas, begitu juga dengan atasan kami. Mereka semua fair kok, 
yang penting kita tetep bekerja dengan baik gitu aja. Kita juga sering 
pergi bareng, paling sebulan sekali kita refreshing ke pantai atau ke 
mana, jadi kan kita-kita tambah akrab gitu. (wawancara 11 Juli 2009). 
 

Selain antar sesama awak atau karyawan, “Goeboex Coffee” juga 

ingin selalu menjalin hubungan baik kepada para customer, karena mereka 

sadar bahwa customer adalah bagian terpenting dari kelancaran usaha 

mereka. Sebaik apapun manajemen usaha mereka, itu tidak akan berarti 

apa-apa tanpa adanya customer. Oleh karena itu, dengan sikap yang ramah 

dan banyak berinteraksi dengan customer, diharapkan akan menciptakan 

hubungan yang baik antara “Goeboex Coffee” dengan para customernya. 

Berikut pernyataan Mbak Sari: 

..Begitu juga dengan customer, kami juga ingin selalu menjaga 
hubungan baik dengan mereka. Kami sadar bahwa customer adalah 
bagian terpenting bagi kelangsungan dan kelancaran perusahaan kami. 
Tanpa mereka kita tidak berarti apa-apa. Maka kita berusaha untuk 
tidak membuat mereka kecewa dengan kami. Dengan pelayanan yang 
baik dan ramah, semoga mereka merasa nyaman. Sesekali kita juga 
ngadain gathering kepada para pengunjung. Di acara-acara tertentu, 
kita berinteraksi dengan customer sekedar ingin tetap menjaga 
hubungan baik kami dengan customer. (wawancara 11 Juli 2009). 
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Pernyataan di atas mendapat tanggapan positif dari Taufik dengan 

mengatakan: ”Karyawannya enak-enak kok, nyantai, kadang mereka sok 

kenal, terus nanyain ke kita apa yang kurang gitu. Tapi bagus kok, kita jadi 

lebih akrab..” (wawancara 18 Juli 2009). 

Akan tetapi, Novi menentang pernyataan Taufik di atas dengan 

mengatakan: “Karyawane judes-judes, apalagi yang cewek-cewek tu, terus 

kalo ngelayani suka lama banget.” (wawancara 7 Agustus 2009).  

“Goeboex Coffee” juga mendapatkan tanggapan yang positif dari 

masyarakat sekitar. Hal  tersebut diwakili oleh pernyataan Bapak Sujito, 

sebagai kepala dukuh Seturan, berikut ini: 

Sebenarnya saya tu bukan pelanggan “Goeboex” mas.. tetapi itu 
merupakan sarana yang positif kok buat anak-anak berkumpul, asal 
jangan terus digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti peredaran 
narkoba atau minuman keras. Sepanjang pengamatan saya sih di 
“Goeboex Coffee” nggak seperti itu, keponakan saya juga sering ke 
sana katanya. (wawancara 1 Januari 2010). 
 

A.2.3. Menampung Keluhan Customer 

“Goeboex Coffee” ingin selalu dekat dan akrab dengan para 

customernya. Akan tetapi, ada saja hal-hal, baik itu fasilitas infrastruktur 

maupun pelayanan dari “Goeboex Coffee” yang membuat customer 

merasa kurang berkenan. Oleh karena itu, “Goeboex Coffee” 

membebaskan para customer dalam menyampaikan keluhan ataupun saran 

mengenai pelayanan maupun hal-hal yang berkaitan dengan “Goeboex 

Coffee”.  
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Saat ini memang sebagian besar keluhan dari konsumen banyak 

diutarakan langsung kepada para karyawan. Hal ini karena pihak 

“Goeboex Coffee” sampai saat ini pun masih berbenah dan belajar 

bagaimana memberikan pelayanan dan menampung keluhan konsumen 

dengan baik. Saat ini memang “Goeboex Coffee” belum mempunyai 

sarana fisik khusus dalam rangka menampung keluhan konsumen, karena 

pihak “Goeboex Coffee” merasa bahwa selama ini mereka sudah cukup 

menampung keluhan dan masukan dari konsumen dengan menanggapinya 

secara langsung kepada para konsumennya.  

Akan tetapi, dengan perkembangannya, pihak “Goeboex Coffee” 

berencana membuat sarana khusus dalam menampung keluhan dan 

masukan, seperti kotak saran, via telepon, angket dan lain-lain. Hal ini 

senada dengan pernyataan Mbak Sari berikut ini:  

Untuk masalah keluhan customer, emang kita belum menyediakan 
sarana khusus seperti kotak saran atau apa, tetapi kami tetap selalu 
berusaha untuk menampung dan memberikan solusi kepada mereka 
dengan baik. Sejauh ini, biasanya keluhan customer baru  berkisar 
pembayaran dan pelayanan. Kadang mereka komplain masalah kenapa 
setelah pesanan datang mereka langsung ditarik pembayaran, ataupun 
masalah pesanan yang kadang agak lama kami sajikan. Untuk 
menanggapi masalah-masalah itu, kami pun berusaha memberikan 
penjelasan dengan baik, karena memang, namanya melayani orang 
banyak kan kadang kita sendiri merasa kewalahan ya mas ya, apabila 
pas tempat kami lagi ramai, terutama setiap malam Sabtu atau Minggu. 
Untuk kedepannya, kami tetap berencana membuat sarana khusus 
dalam menampung keluhan dan masukan dari konsumen, seperti kotak 
saran, via telepon, angket dan lain-lain apabila memang sudah 
dibutuhkan. (wawancara 11 Juli 2009).  
 

Pernyataan di atas didukung Mas Yudi yang mengatakan: 

Masalah keluhan atau komplain biasanya diutarakan secara langsung 
di sini mas. Kebanyakan sih berkisar masalah pembayaran dan 
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masalah pelayanan. sering kita menghadapi komplain dari pelanggan 
masalah pembayaran yang salah. Untuk itu kemudian kami melakukan 
kroscek dengan kasir soal kebenarannya. Kita berusaha jangan sampai 
merugikan pelanggan. (wawancara 1 Agustus 2009).  
 

Berikut ini adalah pernyataan tanggapan dari Hasan mengenai 

pengalamannya mengajukan komplain kepada “Goebeox Coffee”: 

 Saya dulu pernah, di “Goeboex” waktu itu saya bareng temen saya 
berempat, terus kita pesen menu di sana kan, setelah itu kita nunggu 
udah lama banget, meh sejaman gitu.. setelah pesenan dateng, ternyata 
pesenan ada yang salah, ya udah, terus saya marahin mase yang 
nganter pesenan itu:”Gimana sih mas?Udah lama, salah lagi?”. 
Kemudian mase yo minta maaf, waktu itu memang tempatnya lagi 
rame sih, bingung kali ya mereka..Hehee.. Kemudian mase itu, 
mengganti pesenan kami. (wawancara 7 Agustus 2009).  
 

Ternyata pernyataan di atas tidak didukung Novi yang kecewa 

terhadap penanganan komplain di “Goeboex Coffee”. Berikut ini 

pernyataannya:  

Pengalaman komplain..Oh iya, dulu saya pernah. Waktu itu di 
“Goeboex” saya pesen “Bread Goeboex Coffee”, setelah pesenannya 
datang, itu ga ada garpunya, cuma sendok aja, kan susah saya 
makannya, wong rotinya tu agak alot gitu kok. Ya terus saya minta 
karyawane garpu, terus baru dikasih, itu pun lama sih ngambilnya. 
(wawancara 11 Juli 2009).  
 

Pada saat melakukan penelitian langsung di “Goeboex Coffee”, 

beberapa kali peneliti melihat pengunjung mengeluhkan pelayanan yang 

agak lama, sampai kadang mereka utarakan langsung kepada karyawan 

(catcher) yang mengantar pesanan, tetapi para catcher juga terlihat bijak 

dalam menanggapi pengunjung tersebut dengan dengan menjelaskan 

mengapa bisa agak lama.  
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A.2.4. Menyediakan Website dan Forum “Goeboex Coffee” 

Untuk selalu eksis dalam melayani para customer, “Goeboex 

Coffee” juga telah menyediakan situs website di internet, sekaligus forum 

“Goeboex Coffee”. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk selalu menjalin 

kedekatan dan hubungan baik antara “Goeboex Coffee” dengan para 

pelanggannya, terutama bagi mereka yang gemar browsing di internet. 

Website yang dimaksud adalah http://goeboexcoffee.com. 

Di situs tersebut, pelanggan dapat melihat segala hal mengenai 

“Goeboex Coffee”, mulai dari profil, informasi, bahkan menu dari 

“Goeboex Coffee”. Kemudian melalui forum “Goeboex Coffee”, para 

pelanggan dapat mengemukakan keluhan, masukan, ataupun unek-unek 

kepada “Goeboex Coffee”. Pernyataan di atas, didukung oleh perkataan 

Mbak Sari dalam wawancara, sebagai berikut: 

Kami juga telah meluncurkan website di internet mas, di situs ini bisa 
dilihat segala hal mengenai “Goeboex Coffee”. Hal ini kami lakukan, 
karena kami   selalu ingin dekat dengan para pelanggan kami, terutama 
bagi mereka yang gemar browsing di internet. Di situs ini juga terdapat 
forum “Goeboex Coffee”, melalui forum ini, pelanggan kami bisa 
mengungkapkan keluhan, saran, ataupun uneg-uneg mengenai 
“Goeboex Coffee”. Melalui forum ini juga, mereka suka sharing 
kepada teman-teman, dan merekomendasikan teman-teman mereka 
untuk datang ke sini. Jelas ini menguntungkan kami dong... 
(wawancara 11 Juli 2009).  
 

Pernyataan Mbak Sari di atas didukung oleh Irfan, yang mengaku 

sering buka-buka internet, termasuk website “Goeboex Coffee”. Di bawah 

ini pernyataannya: 

 
“Goeboex” sendiri kan sekarang ada website-nya, kita bisa ngelihat 
macem-macem di situ. Di situ kita juga bisa post comment, keluhan 
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dan saran kepada “Goeboex”. Menurut saya itu bagus kok, terobosan 
yang bagus. Apalagi sekarang ini jamannya internet kan.. (wawancara 
18 Agustus 2009).  
 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh pernyataan Anin di bawah ini: 

Dengan adanya website “Goeboex Coffee”, kita bisa lebih gampang 
kok nyampein keluhan dan saran. Di situ kita bisa nulis apa aja.. 
Bahkan kita suka kasih rekomendasi buat temen-temen kita supaya 
datang ke “Goeboex”, menguntungkan juga kan buat “Goeboex”..  
(wawancara 25 Juli 2009).  
 

Akan tetapi, Taufik menentang pernyataan di atas dengan 

mengatakan website “Goeboex Coffee” kurang diminati  karena jarang di-

update. Berikut ini pernyataannya: 

Ada sih website-nya, tapi saya pikir itu kurang efektiv kok, data-
datanya tu udah lama ga di-update. Jadi kan kita malah bisa keliru, 
seumpama kita lihat daftar harga, ternyata itu harga yang lama dan 
sekarang udah ganti. (wawancara 18 Juli 2009). 
 

Untuk membuktikan keefektivan dari website “Goeboex Coffee”, 

peneliti juga mencoba membuka website tersebut. Peneliti menilai dengan 

adanya website tersebut merupakan salah satu terobosan yang dilakukan 

oleh pihak “Goeboex Coffee” dalam mempromosikan sekaligus sebagai 

wadah bagi para customer untuk mengemukakan keluhan, saran, maupun 

berbagi cerita antar mengenai “Goeboex Coffee”, tetapi memang data-data 

yang ada di website tersebut banyak yang out of date atau sudah lama, jadi 

kadang tidak sesuai dengan data yang ada saat ini. Jadi menurut 

pengamatan penulis, keberadaan website tersebut belum dimanfaatkan 

dengan baik oleh pihak “Goeboex Coffee” sehingga kurang mendapat 

respon positif dari customer.  
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A.3. Kepuasan Pelanggan Terhadap Aktivitas Customer Relations di 

“Goeboex Coffee” 

Pada bab sebelumnya, yaitu pada bab I, telah dijelaskan bahwa, 

jika dapat menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan customer 

(pelanggan), maka hal tersebut turut menentukan sukses atau tidaknya 

tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Berhasil atau tidaknya menjalin 

hubungan yang baik dan harmonis antara perusahaan dan para 

pelanggannya dapat dilihat melalui kepuasan yang dirasakan para 

pelanggannya terhadap fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan tersebut.  

Pada bagian ini, pemaparan ditekankan pada bagaimanakah 

kepuasan yang dirasakan pelanggan terhadap aktivitas “Customer 

Relations” di “Goeboex Coffee” pada tahun 2009. Untuk mengetahui 

bagaimanakah kepuasan yang dirasakan pelanggan, maka peneliti 

melakukan wawancara mendalam dengan delapan pelanggan “Goeboex 

Coffee” yang dilakukan selama bulan Juli sampai bulan September. Dari 

delapan orang  yang diwawancarai tersebut, ada yang sudah lama menjadi 

pelanggan, dan ada juga yang belum lama menjadi pelanggan “Goebeoex 

Coffee”.  

Pertama, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai 

keseringan/intensitas mereka dalam mengunjungi “Goeboex Coffee”. Dari 

delapan informan, peneliti mendapatkan jawaban yang bermacam-macam. 

Tiga orang dari mereka yaitu Fidagta Khoironi, Muhammad Irfan dan 
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Anin Khusnayati mengatakan paling tidak dua kali dalam satu minggu 

mereka mengunjungi “Goeboex Coffee”. Berikut adalah pernyataan 

Fidagta mengenai hal di atas: “Biasanya kalo malam hari merasa suntuk di 

kosan, aku ngajak temen nongkrong di warung kopi. Kalo di “Goeboex” 

sendiri, seminggu aku ke sana bisa dua kali..” (wawancara 12 Juli 2009).  

Pernyataan senada juga diungkapkan Anin, yang mengatakan: 

“Dulu aku ga suka ngopi, tapi sejak temen-temenku ngajak nongkrong 

waktu itu di “Goeboex”, saya langsung ngerasa cocok. Sejak itu, aku jadi 

sering banget nongkrong di sana. Kalo dalam seminggu, biasanya dua kali 

aku ke sana.” (wawancara 25 Juli 2009). 

Sementara itu, Ainul Taufik mengaku sering nongkrong di 

“Goeboex Coffee”, yaitu tiga kali dalam seminggu. Berikut 

pernyataannya: “Wah, kalo masalah ngopi, ibaratnya bisa setiap malam 

saya ngopi. di daereh asal saya itu, setiap laki-laki kalo ga ada kerjaan, 

pasti nongkrongnya ke warung kopi, makanya di sini saya juga seneng 

banget ngopi. Di “Goeboex” aja bisa tiga kali seminggu.” (wawancara 18 

Juli 2009). 

Selain itu, empat informan menjawab tidak pasti. Hal ini 

dikarenakan banyaknya tempat nongkrong dan warung kopi di 

Yogyakarta. hal ini seperti pernyataan Ali Romdlon berikut ini: “Aku 

sering banget ngopi, bahkan kalo aku rapat ma temen-temen organisasi 

juga banyak di warung kopi, tapi biasanya berpindah-pindah, ga cuma di 

satu tempat, jadi ya ga mesti..” (wawancara 26 Juli 2009).  
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Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Novi Eka di bawah ini: 

“Kalo masalah intensitas di “Goeboex” ya ga mesti ya, soalnya kan aku 

kalo ma temen-temen nongkrongnya suka berpindah-pindah, biar ga bosen 

gitu..Di Jogja kan banyak banget warung kopi, kayaknya udah hampir 

semua warung kopi di Jogja ini pernah aku kunjungi deh..” (wawancara 7 

Agustus 2009).  

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaaan mengenai 

bagaimanakah kualitas pelayanan yang diberikan “Goeboex Coffee” 

kepada para customer. Mengenai hal ini, sebagian besar informan menilai 

kualitas pelayanan yang diberikan karyawan dan karyawati “Goeboex 

Coffee” selama ini sudah cukup baik, terbukti ada enam informan yang 

menjawab demikian, mereka adalah Fidagta, Irfan, Taufik, Hasan, Anin, 

dan Sandra. Mereka menilai kinerja dan pelayanan di sana sudah cukup 

baik. Dalam hal ini, mereka lebih menekankan kepada kekompakan para 

karyawannya, dan sikap yang ramah dari karyawan terhadap customer. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Irfan di bawah ini: 

Kualitas pelayanan menurut saya sudah cukup baik ya, para 
karyawannya juga sopan, ramah, dan kadang mereka juga bisa diajak 
guyon lho..selain itu, kami dibiarkan lama-lama nongkrong di sana, ga 
mentang-mentang kita udah lama nongkrong terus kita diusir. Kita 
juga jadi santai nongkrong di sana.. (wawancara 18 Agustus 2009).  
 

Pernyataan  senada juga diungkapkan Hasan berikut ini: 

“Pelayanannya cukup baik, karyawannya juga enak, yang jelas mereka 

ramah-ramah, kita kan jadi lebih nyantai.. Dan yang aku salut mereka tu 

kompak banget gitu lho..” (wawancara 1 Agustus 2009). 
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Selain menilai pelayanan, ternyata informan juga mengomentari 

penampilan dari para karyawan “Goeboex Coffee”. Hal ini sesuai 

pernyataan yang diungkapkan Anin berikut: “Pelayanannya bagus sih, 

lumayan cepet.. Karyawannya, kostumnya bagus, selain itu cowoknya juga 

cakep-cakep lho..” (wawancara 25 Juli 2009).  

Dari delapan informan, hanya dua orang yang sedikit mengeluhkan 

pelayanan dari “Goeboex Coffee”, yaitu Ali Romdlon (Adon) dan Novi. 

Mereka masih merasa pelayanannya lambat dan tempatnya telalu ramai. 

Berikut ini adalah pernyataan Ali Romdlon: “Kalo di “Goeboex” tu malah 

pelayanannya lama lho, kadang kita nongkrong udah setengah jam 

pesanan kita baru datang.” (wawancara 26 Juli 2009).  

Novi juga mengungkapkan hal senada dengan pernyataan Ali 

Romdlon. Berikut pernyataannya: “Pelayanan cukup baik, tapi emang 

agak lama sih..Mungkin karena tempatnya terlalu ramai kali ya..” 

(wawancara 7 Agustus 2009).  

Dari berbagai pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa sebagian 

besar dari informan yang peneliti wawancarai menyatakan kualitas 

pelayanan “Goeboex Coffee” sudah cukup baik. Meskipun demikian, para 

karyawan dan karyawati harus tetap  meningkatkan pelayanannya supaya 

customer lebih merasa nyaman lagi di sana.  

Kemudian, untuk mengetahui bagaimana kepuasan yang dirasakan 

para customer terhadap aktivitas Customer Relations dari “Goeboex 

Coffee”, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan mengenai 
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kenyamanan, yang dikaitkan dengan pertanyaan apakah kebutuhan para 

customer sudah cukup terpenuhi di sana, dan apakah kelebihan “Goeboex 

Coffee” dibandingkan dengan kedai-kedai kopi lain di Yogyakarta.  

Mengenai hal tersebut, peneliti juga mendapatkan jawaban yang 

bermacam-macam. Lima orang dari delapan informan yaitu Fidagta, Irfan, 

Taufik, Hasan dan Anin menjawab selama ini sudah cukup terpenuhi, 

karena mereka berdalih “Goeboex Coffee” adalah sebuah tempat 

nongkrong, jadi yang mereka butuhkan, utamanya adalah kenyamanan. 

Konsep kenyamanan di sini dapat dipengaruhi oleh bermacam-macam hal. 

Mengenai fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pengelola, itu juga sangat 

mendukung, tetapi pengelola juga harus mempertimbangkan apakah 

fasilitas yang ditawarkan tersebut cocok dengan konsep yang ditawarkan 

oleh tempat nongkrong tersebut atau tidak.  

“Goeboex Coffee” adalah tempat nongkrong yang berbentuk 

warung kopi dengan menawarkan konsep kesederhanaan, tradisional, 

natural dan kebersamaan. Dengan bangunannya yang sangat sederhana, 

“Goeboex Coffee” hanya menyediakan tempat yang luas dengan tempat 

duduk yang banyak dan lahan parkir yang luas. Selain itu, yang mereka 

utamakan adalah kualitas produk dan kualitas pelayanan dari para 

karyawannya.  Pengelola “Goeboex Coffee” mengerti siapakah yang 

mereka hadapi dan apakah yang mereka butuhkan. Target utamanya 

adalah mahasiswa, jadi harga yang ditawarkan pun juga sangat terjangkau 

di kalangan mahasiswa. Ternyata, memang hal-hal di atas yang banyak 
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menjadi alasan mengapa mereka memilih “Goeboex Coffee”. Berikut ini 

adalah pernyataan Fidagta mengenai hal di atas: 

Lumayan, yang jelas, “Goeboex” ni kan tempat nongkrong ya, jadi 
yang kita butuhkan tu intinya adalah kenyamanan. Tujuan saya 
nongkrong di sini adalah membuang suntuk ma temen-temen, jadi kita 
sebenarnya gak terlalu menginginkan banyak hal di tempat ini. Asal 
tempatnya enak, udah bisa ngopi, maen fokeran, sambil ngobrol-
ngobrol ma temen-temen, tu udah cukup kok.. (wawancara 12 Juli 
2009).  
 

Pernyataan serupa diungkapkan oleh Hasan sebagai berikut: 

Sebenarnya, yang kita butuhkan ketika kita nongkrong tu kan tempat 
yang enak ya.. Mengenai fasilitas-fasilitas yang disediakan yang saat 
ini banyak ditawarkan di berbagai tempat nongkrong seperti ini, bagus 
sih, tapi kan harus diperhitungkan juga apakah fasilitas tersebut cocok 
atau nggak dengan konsep yang ditawarkan di tempat itu. Kalo nggak 
cocok kan malah jadi nggak asyik.. Nah, di sini, kenapa ya, pokoknya 
saya ngerasa enjoy banget deh.. Selain harganya murah, deket kosan 
juga sih.. (wawancara 1 Agustus 2009). 
 

Anin juga menambahkan pernyataan mengenai kelebihan 

“Goeboex Coffee” dibandingkan dengan kedai-kedai kopi yang lain, 

berikut ini pernyataannya: 

“Di “Goeboex” tu, gimana ya.. Tempatnya enak, banyak menunya, 
enak lagi..terus satu lagi, murah..” (wawancara 25 juli 2009).  
 

 Walaupun demikian, selalu ada saja pengunjung yang merasa 

kurang puas dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan “Goeboex 

Coffee”, terbukti ada tiga informan, yaitu Ali Romdlon, Novi dan Sandra 

menilai masih banyak kekurangan dari fasilitas dan pelayanan di 

“Goeboex Coffee”. Mereka cenderung menyoroti masalah pelayanan yang 

lambat dan sistem pembayaran, dan bahkan mengeluhkan suasana yang 

terlalu ramai. Berikut ini pernyataan Ali Romdlon: 
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Kalo saya, di sini malah merasa terlalu ramai, jadi kalo saya 
sebenarnya kurang enjoy di sini. Kalo saya tu lebih suka memilih 
tempat yang sepi, jadi kita nongkrong tu bisa nyantai. Terus 
pelayanannya di sini agak lama, kadang udah hampir satu jam pesanan 
kita baru datang..  tapi temen-temen saya banyak yang suka ngajak 
nongkrong di sini, kalo saya ya oke-oke aja.. (wawancara 26 juli 
2009).  
 

Sandra juga mengungkapkan pernyataan yang senada mengenai hal 

tersebut, berikut pernyataannya:  

Pelayanannya lama banget, nunggunya sampe bosen, sampai kadang 
pengen tak tinggal pergi.. Trus kalo pesenannya udah dateng, kita 
langsung ditarik pembayaran, kayak kita mo lari aja, toh kita juga 
masih nongkrong di sini, seringnya malah pesen menu lagi. 
Sebenernya kan enak di belakang di kasir bayarnya.. (wawancara 19 
Juli 2009).  

 
Sementara itu, Novi cenderung menyoroti masalah fasilitas 

pendukung, yaitu masalah musiknya yang kurang sesuai dengan seleranya. 

Berikut pernyataannya: 

Kalo tempatnya sih lumayan, ramai juga. Tapi jujur aku kurang seneng 
musiknya yang disetel di “Goeboex”, musiknya tu cenderung lagu–
lagu Top 40 jaman sekarang. Nek menurutku, aku setuju dengan lagu-
lagu yang out of date tapi masih enak didengar, kayak Kla Project, 
Jamrud, Boomerang.. Menurutku tu lebih cocok, nggak lagu-lagu baru 
melulu.. (wawancara 7 Agustus 2009).  
 

Menanggapi pernyataan-pernyataan di atas, kemudian Mbak Sari 

merasa cukup bangga karena merasa usahanya bersama “Goeboex Coffee” 

dalam memuaskan customer sudah dihargai oleh customer. Walaupun ada 

beberapa customer yang masih belum merasa puas, Mbak Sari menyikapi 

dengan sikap yang bijaksana. Berikut ini pernyataannya: 

Oh, tentu saja, di sini kami juga selalu berusaha untuk membuat 
customer kami merasa puas dengan apa yang kita berikan. Usaha yang 
kami lakukan untuk memuaskan customer ya dengan pelayanan yang 
baik dari para karyawan kami. Perusahaan seperti “Goeboex Coffee”  
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ini kan harus menonjolkan pelayanan, ya itulah yang kami lakukan, di 
samping itu, kita tetap menjaga kualitas produk kami. Kami merasa 
bangga apabila kami dapat memuaskan customer kami, dan apabila 
ada pelanggan kami yang kurang puas ya kami anggap itu wajar 
karena setiap orang kan mempunyai karakter dan selera yang berbeda 
juga kan. (wawancara 8 Agustus 2009). 
 

Dalam menjalankan usahanya, tidak jarang suatu perusahaan 

mengecewakan para pelanggannya yang membuat mereka mengeluh 

terhadap pelayanan ataupun fasilitas yang disediakan perusahaan tersebut. 

Hal ini wajar dijumpai karena customer itu sendiri terdiri dari bermacam-

macam orang dan berbagai golongan atau kalangan dengan karakternya 

masing-masing, sehingga apa yang ditawarkan atau disajikan suatu 

perusahaan kadang kurang sesuai dengan keinginan beberapa customer 

sehingga mereka mengeluh. Apalagi untuk perusahaan yang bersifat 

customer oriented. Hal ini tergantung bagaimana sebuah perusahaan 

menanggapi keluhan atau saran dari para customer tersebut sehingga 

mereka merasa puas.  

Begitu juga yang dialami “Goeboex Coffee”, tidak jarang mereka 

mendapatkan complain, masukan, saran, bahkan respon yang kurang baik 

dari para customer, akan tetapi karyawan dan awak “Goeboex Coffee” 

selalu berusaha menanggapi complain, masukan dan saran tersebut dengan 

sebaik-baiknya sehingga customer tidak merasa kecewa dengan 

kekurangan “Goeboex Coffee”, baik itu dari fasilitas maupun pelayanan 

yang diberikan. Kejelian suatu perusahaaan dalam menanggapi keluhan 

customer juga merupakan elemen penting dalam menciptakan kepuasan 

pelanggan.  
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Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada para informan 

mengenai keluhan yang sering diajukan pelanggan terhadap “Goeboex 

Coffee” dan bagaimanakah penilaian mereka terhadap penanganan 

keluhan dan saran di sana. Sejauh ini, sebagian besar informan mengaku 

sudah cukup puas dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan 

“Goeboex Coffee”, yang mereka keluhkan selama ini adalah masalah 

tempat yang kurang sehingga pada pada saat akhir pekan khususnya 

malam Minggu sering sekali customer yang akan mengunjungi tempat itu 

kehabisan tempat dan akhirnya berpaling mencari tempat lain. Selain itu, 

mereka juga tetap menyarankan kepada semua karyawan dan karyawati 

“Goeboex Coffee” untuk meningkatkan pelayanannya. Hal tersebut seperti 

penyataan Irfan di bawah ini: 

Keluhan terhadap “Goeboex Coffee”, apa ya? Oh ya, tempatnya saya 
rasa kurang luas. Kalo malam Minggu tu sampai mludak, banyak 
pelanggan yang kecewa karena kehabisan tempat di “Goeboex”, saya 
dan temen-temen saya juga sering, akhirnya kita harus nyari tempat 
lain. Banyak sih tempat lain, tapi kita udah biasa ke “Goeboex”, jadi 
udah nyantai di sana. (wawancara 18 Juli 2009).  
 

Pernyataan di atas disambut dengan pernyataan Taufik berikut ini: 

Sebenernya tempatnya udah luas sih, tapi tetep kurang luas, khususnya 
pada saat malam Minggu. Bahkan kalo malam Minggu pengunjungnya 
tu banyak yang ga duduk di tempat duduk, tapi di atas motor-motor 
mereka, sering saking ramenya sampai pengunjungnya pada di pinggir 
jalan itu.. (wawancara 18 Agustus 2009).  
 

Kemudian ditambahkan juga dengan pernyataan Anin sebagai 

berikut: “Keluhan atau masukan ya, tempatnya kurang luas, selain itu 

pelayanannya tetep, perlu ditingkatkan lagi..” (wawancara 25 Juli 2009).  
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Menanggapi pernyataan-pernyataan dari para informan di atas, 

Mbak Sari memaklumi karena memang beliau sendiri menyadari pada 

saat-saat tertentu seperti malam Minggu, kapasitas “Goeboex Coffee” 

sering tidak mampu menampung pelanggan yang hendak nongkrong di 

situ. Akan tetapi, pihak “Goeboex Coffee” belum ada rencana untuk 

memperluas lahan maupun merenovasi  bangunan, mengingat “Goeboex 

Coffee” baru saja direnovasi belum lama ini. Berikut pernyataannya: 

Iya, kami mengerti pada malam Minggu tempat kami sering tidak 
mampu menampung pelanggan yang mau nongkrong di tempat kami. 
Tapi saya pikir, tempat kami udah luas kok, apalagi kan kita juga baru 
aja melakukan renovasi, masa’ mau direnovasi lagi, yang penting 
untuk tiap harinya kita bisa berjalan lancar gitu aja dulu. (wawancara 8 
Agustus 2009).  
 

  Mengenai masalah penampungan dan penanganan keluhan di 

“Goeboex Coffee”, para informan menanggapi dengan bermacam-macam 

jawaban.  Sejauh ini, dengan adanya website dan forum “Goeboex 

Coffee”, para informan menilai positif sebagai sarana penyampaian 

keluhan dan masukan terhadap “Goeboex Coffee”. Website dan forum 

tersebut juga dapat menjadi sarana komunikasi antara pihak ”Goeboex 

Coffee” dengan para customer tersebut bahkan antara customer dengan 

customer lainnya. Hal tersebut seperti yang disampaikan Irfan dalam 

pernyataannya berikut ini:  

“Goeboex” sendiri kan sekarang ada website-nya, kita bisa ngelihat 
macem-macem di situ. Di situ kita juga bisa post comment, keluhan 
dan saran kepada “Goeboex”. Menurut saya itu bagus kok, terobosan 
yang bagus. Apalagi sekarang ini jamannya internet kan.. (wawancara 
18 Agustus 2009).  
 

Hal di atas, didukung dengan pernyataan Anin di bawah ini: 
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Dengan adanya website “Goeboex Coffee”, kita bisa lebih gampang 
kok nyampein keluhan dan saran. Di situ kita bisa nulis apa aja.. 
Bahkan kita suka kasih rekomendasi buat temen-temen kita supaya 
datang ke “Goeboex”, menguntungkan juga kan buat “Goeboex”..  
(wawancara 25 Juli 2009).  
 

Akan tetapi, Taufik menentang pernyataan di atas dengan 

mengatakan website “Goeboex Coffee” kurang diminati  karena jarang di-

update. Berikut ini pernyataannya: 

Ada sih website-nya, tapi saya pikir itu kurang efektiv kok, data-
datanya tu udah lama ga di-update. Jadi kan kita malah bisa keliru, 
seumpama kita lihat daftar harga, ternyata itu harga yang lama dan 
sekarang udah ganti. (wawancara 18 Juli 2009). 

Dengan pernyataan-pernyataan di atas, selanjutnya, penulis 

melakukan konfirmasi dengan pihak “Goeboex Coffee”, kemudia Mbak 

Sari memberi tanggapan sebagai berikut: 

Iya sih mas, kami juga merasa kurang begitu konsisten dengan website 
kami, mungkin juga karena kesibukan kami, jadi kita juga lupa 
upddate, hehee..(tertawa).  Ya mudah-mudahan untuk ke depannya 
kita bisa lebih rajin mengelola website kami demi kenyamanan 
customer kami. (wawancara 8 Agustus 2009).  
 

Untuk mengetahui bagaimana “Goeboex Coffee” menanggapi 

keluhan yang disampaikan oleh para pelanggan, selanjutnya penulis 

menanyakan kepada para informan. Dalam hal ini, penulis lebih 

menitikberatkan kepada keluhan yang disampaikan secara langsung 

kepada karyawan, karena “Goeboex Coffee” adalah perusahaan yang 

secara langsung bersinggungan dengan para customer, dan sejauh ini 

keluhan juga lebih banyak disampaikan secara langsung. Keluhan yang 

sering datang dari pelanggan biasanya berkisar mengenai pembayaran, 

pelayanan, dan fasilitas yang diberikan oleh “Goeboex Coffee”.  
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Berikut ini adalah pernyataan Taufik mengenai pengalamannya 

mengajukan keluhan pembayaran yang tidak sesuai:  

Kalo komplain aku juga pernah, dulu itu waktu aku nongkrong, ngopi 
sama teman-temanku lima orang, kita pesen menu di sana, ya macem-
macem sih, tapi saya pikir kok tagihannya lebih dari perkiraan yang 
kita pesen, terus aku komplain ke masnya karyawan itu, terus dia 
kroscek ke kasir, ternyata emang mereka yang salah, ya  udah mereka 
minta maaf dan mengganti uang kita.  (wawancara 18 Juli 2009).  
 

Mengenai komplain masalah pelayanan, pernah dialami oleh Novi, 

seperti dalam pernyataannya berikut ini: 

Saya dulu pernah, di “Goeboex” waktu itu saya bareng temen saya 
berempat, terus kita pesen menu di sana kan, setelah itu kita nunggu 
udah lama banget, meh sejaman gitu.. setelah pesenan dateng, ternyata 
pesenan ada yang salah, ya udah, terus saya marahin mase yang 
nganter pesenan itu:”Gimana sih mas?Udah lama, salah lagi?”. 
Kemudian mase yo minta maaf, waktu itu memang tempatnya lagi 
rame sih, bingung kali ya mereka..Hehee.. Kemudian mase itu, 
mengganti pesenan kami. (wawancara 7 Agustus 2009).  
 

Didukung juga dengan pernyataan Hasan berikut ini:  

Pengalaman komplain..Oh iya, dulu saya pernah. Waktu itu di 
“Goeboex” saya pesen “Bread Goeboex Coffee”, setelah pesenannya 
datang, itu ga ada garpunya, cuma sendok aja, kan susah saya 
makannya, wong rotinya tu agak alot gitu kok. Ya terus saya minta 
karyawane garpu, terus baru dikasih. (wawancara 1 Agustus 2009).  
 

Menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut, Mbak Sari pun 

berusaha menyikapinya dengan bijaksana. Berikut ini pernyataannya: 

Seperti yang pernah saya bilang mas, kami selalu berusaha 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggan kami, kami 
juga tidak ingin mengecewakan mereka. Tapi kan kita juga manusia 
biasa mas, jadi kan wajar dong kalo kita melakukan kesalahan atau 
kekurangan dalam pelayanan kami, tapi yang jelas,apabila ada 
pelanggan kami yang merasa kurang berkenan atau kecewa dengan 
pelayanan karyawan kami, itu bukan niat dari kami, dan kami pun 
selalu berusaha agar bisa lebih baik lagi. (wawancara 8 Agustus 2009).  
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D. ANALISIS DATA 

B.1. Aktivitas Customer Relations “Goeboex Coffee” 

Public Relations khususnya Customer Relations merupakan salah 

satu faktor penting dalam mencapai kepuasan pelanggan. Dalam bab 

terdahulu telah disebutkan bahwa, menurut Onong Uchyana Effendy 

dalam Kamus Komunikasinya, Customer Relations adalah kegiatan 

komunikasi timbal balik antara suatu perusahaan yang diwakili oleh 

petugas humas dengan para pelanggan, dalam rangka hubungan yang 

akrab dengan dilandasi sikap saling percaya dan akrab.  

Setiap perusahaan harus membina hubungan yang akrab serta 

selalu berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya agar 

mereka tetap bersedia bekerjasama atau tetap mejadi pelanggan 

perusahaan tersebut. Untuk menjalin keakraban, sebuah perusahaan harus 

senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan customernya. 

Sukses besar yang diperoleh sebuah perusahaan adalah 

mendapatkan pelanggan, bukan penjualannya itu sendiri. Setiap barang 

dapat saja dijual untuk satu kali kepada seorang pembeli, tetapi perusahaan 

dikatakan sukses apabila dapat meningkatkan jumlah pelanggannya yang 

berulang kali membeli. Para pembeli harus tetap selalu dipegang, jangan 

sampai pindah perhatiannya dan menjadi pelanggan perusahaan lain. 

Pelanggan yang baru satu atau dua kali membeli diusahakan agar tertarik 

perhatiannya dan terus mencobanya, untuk kemudian dapat menjadi 

pelanggan yang tetap.  
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Inilah tugas karyawan awak dan karyawan “Goeboex Coffee” di 

bidang Customer Relations,   seperti yang diungkapkan oleh Mbak Sari 

(Informan 1), bahwa fasilitas dan pelayanan yang diberikan dengan baik 

merupakan salah satu langkah untuk memegang para pelanggan agar 

merasa kecewa dan akhirnya pindah ke tempat lain.  Dengan kata lain, 

aktivitas Customer Relations di “Goeboex Coffee” bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan customer dan membuat customer merasa puas. 

Aktivitas Customer Relations di “Goeboex Coffee” diwujudkan dalam: 

5. Perbaikan Fasilitas Infrastruktur, yang masih dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu Pemenuhan Fasilitas Kerja dan Peningkatan Mutu 

Pelayanan.  

Pemenuhan Fasilitas Kerja; meliputi penyediaan fasilitas 

yang mendukung kelangsungan usaha “Goeboex Coffee”. Dalam 

hal ini, “Goeboex Coffee” tidak menyediakan fasilitas yang 

mewah, tapi justru menyediakan tempat dengan konsep yang 

tradisional, kesederhanaan, dan mengutamakan kebersamaan 

(Informan 1). Justru konsep yang seperti itulah yang membuat 

sebagian customer merasa nyaman dan puas di “Goeboex Coffee” 

(Informan 3, 8 dan 9). 

Peningkatan Mutu Pelayanan; meliputi perbaikan tingkah 

laku karyawan, terutama catcher, yang diwujudkan melalui 

kegiatan pembinaan dan pelatihan Customer Service bagi orang-

orang yang baru masuk menjadi anggota karyawan “Goeboex 
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Coffee” (Informan 1). Semua karyawan di “Goeboex Coffee” 

selalu ditanamkan untuk terus belajar dan tidak pernah puas dalam 

memenuhi kebutuhan pelanggan, supaya dapat lebih baik lagi 

melayani customer (Informan 2).  

6. Menjalin Hubungan Baik Antar Sesama Karyawan (Intern), 

Terhadap Customer dan Terhadap Masyarakat Sekitar (Ekstern). 

Untuk menjalin hubungan baik antar sesama karyawan, 

diwujudkan melalui kegiatan piknik atau refreshing ke beberapa 

objek wisata di Yogyakarta dalam rangka mempererat hubungan 

batin maupun hubungan kerja antar sesama awak dan karyawan 

“Goeboex Coffee” dengan tujuan agar tercipta kerjasama yang 

lebih solid dalam melayani para customer (Informan 1). Para awak 

dan karyawan “Goeboex Coffee” ingin selalu seperti keluarga 

besar yang mempunyai kekerabatan yang kuat sehingga dapat 

sama-sama menikmati dalam menjalankan pekerjaan (informan 2). 

Untuk menjalin hubungan baik terhadap customer, awak 

dan karyawan “Goeboex Coffee” berusaha untuk selalu akrab dan 

dekat dengan customer. Hal ini diwujudkan dengan acara 

gathering bareng customer dan saling berinteraksi dengan baik 

antara awak dan karyawan “Goeboex Coffee” dengan para 

customernya (informan 1). Kegiatan tersebut pun mendapatkan 

respon positif dari sebagian informan (Informan 4), tetapi ada juga 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



cxli 
 

informan yang kurang mendukung pernyataan tersebut (Informan 

7).  

Sampai saat ini, “Goeboex Coffee” mendapatkan 

tanggapan yang positif dari masyarakat sekitar. Banyak pusat 

keramaian ataupun tempat nongkrong dijadikan sebagai tempat 

berbuat kejahatan seperti peredaran narkoba dan minuman keras, 

tetapi “Goeboex Coffee” masih jauh dari kesan seperti itu 

(Informan 11).  

Hal di atas sesuai dengan pernyataan Rosady Ruslan dalam 

bukunya Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi yang 

menyebutkan public relations juga mempunyai peranan yang 

diharapkan dapat menjadi “mata” dan “telinga”, serta “tangan 

kanan” bagi top manajemen dari organisasi atau lembaga, yang 

ruang lingkup tugasnya antara lain meliputi aktivitas: 

e. Membina hubungan ke dalam (publik internal) 

Yang dimaksud publik internal adalah publik yang menjadi 

begian dari unit atau badan atau perusahaan atau organisasi 

itu sendiri, dan mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-

hal yang menimbulkan gambaran negati dalam masyarakat, 

sebelum kebijakan tersebut dijalankan oleh organisasi. 
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f. Membina hubungan ke luar (publik eksternal) 

Yang dimaksud publik eksternal adalah publik umum 

(masyarakat) mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran 

yang positif publik terhadap lembaga yang diwakilinya. 

7. Menampung Keluhan Customer 

Hal ini diwujudkan melalui penanganan masalah atau 

keluhan yang sering dihadapi karyawan “Goeboex Coffee” dalam 

melayani para customer. Awak dan karyawan “Goeboex Coffee” 

menyadari dalam melayani customer tentu ada saja kesalahan yang 

membuat customer merasa kecewa dan kurang berkenan dengan 

pelayanan kami. Untuk itu, awak dan karyawan “Goeboex Coffee” 

berusaha untuk menampung dan memberi solusi yang terbaik bagi 

customer atau konsumen yang mengajukan komplain sehingga 

mereka merasa puas dengan dengan solusi yang kami berikan. 

Walaupun pengelola “Goeboex Coffee” mengakui belum 

mempunyai sarana khusus untuk menampung keluhan dan 

masukan dari customer seperti kotak saran ataupun angket keluhan, 

tapi bukan berarti “Goeboex Coffee” tidak memperhatikan keluhan 

konsumen. Selama ini memang keluhan banyak diungkapkan 

secara langsung kepada karyawan karena berkisar masalah 

pelayanan dan pembayaran (Informan 1).  

Penanganan keluhan atau komplain secara langsung oleh 

karyawan “Goeboex Coffee”, ternyata mendapat respon yang 
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beragam oleh beberapa informan. Ada informan yang menyambut 

baik dan merasa puas dengan penanganan di sana (Informan 4, 7 

dan 8), walaupun dengan sedikit kekecewaan dan berharap 

pelayanan yang lebih baik lagi dari “Goeboex Coffee”. 

8. Menyediakan Website dan Forum “Goeboex Coffee”  

Dalam hal ini, “Goeboex Coffee” menyediakan website 

bagi para customernya, khususnya yang gemar membuka internet, 

yaitu http://www.goboexcoffee.com. Website tersebut berfungsi 

sebagai sarana promosi, informasi, dan komunikasi antara 

“Goeboex Coffee” dengan para customernya. Dengan website 

tersebut, “Goeboex Coffee” berharap untuk selalu menjalin 

kedekatan dengan para pelanggannya, khususnya yang suka ber-

internet.  

Di dalam website tersebut, pelanggan dapat melihat 

beberapa hal mengenai “Goeboex Coffee”, mulai dari profil, 

informasi, bahkan menu dari “Goeboex Coffee”. Kemudian di 

website tersebut juga tersedia forum cuap-cuap, bagi para 

pelanggan. Melalui forum tersebut, para pelanggan dapat 

mengemukakan keluhan, masukan, ataupun unek-unek kepada 

“Goeboex Coffee”. Forum tersebut juga sering dipakai para 

pelanggan untuk merekomendasikan teman-teman mereka untuk 

datang ke “Goeboex Coffee” (Informan 1).  
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Dengan peluncuran website “Goeboex Coffee”, beberapa 

informan menyambutnya dengan positif, karena merupakan 

terobosan baru bagi sebuah perusahaan untuk melakukan promosi, 

sekaligus dapat menjadi sarana bagi para pelanggan untuk 

merekomendasikan tempat tersebut kepada teman-teman mereka 

(Informan 5 dan 9). Akan tetapi, ada juga informan yang 

mengatakan bahwa website “Goeboex Coffee” kurang efektif 

karena jarang di-update, jadi dapat menyebabkan kekeliruan 

informasi oleh pelanggan mengenai “Goeboex Coffee” (Informan 

4).  

Peneliti juga mengamati kegunaan website tersebut, tetapi 

peneliti menilai website tersebut kurang efektif karena jarang di-

update, jadi kurang mendapat respon positif dari beberapa 

customer. 

Aktivitas Customer Relations yang diterapakan di 

“Goeboex Coffee” ternyata senada dengan pernyataan James G. 

Barnes dalam bukunya yang berjudul Secret of Customer Relations 

Management, yang menyebutkan bahwa Customer relations juga 

diperkuat lagi dengan konsep 4R dari pemasaran, yaitu retention, 

relationship, referrals dan recovery (ketahanan, hubungan, 

perekomendasian dan pemulihan), alurnya dapat dilihat dalam 

gambar berikut ini: 
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Membangun pelanggan 

 

     Mengarah pada 

  

Menghasilkan 

 

  

Dan lebih mudah dilakukan 

  

(Gambar 1.6) 4R dari pemasaran (2) 

· Hubungan mungkin terjadi ketika pelanggan secara sukarela atau 

bahkan secara antusias melakukan bisnis dengan sebuah 

perusahaan selama jangka waktu yang lama. Membangun 

hubungan berarti mendekati pelanggan dan berusaha untuk 

memahami dan melayani mereka dengan lebih baik. Sifat alamiah 

suatu hubungan membutuhkan kepercayaan, komitmen, 

komunikasi dan pemahaman.  

· Ketahanan adalah begaimana mempertahankan pelanggan yang 

diinginkan dengan memenuhi dan memuaskan kebutuhan mereka. 

Mempertahankan pelanggan jauh lebih murah daripada mencari 

pelanggan. Fokus seharusnya adalah pelanggan bertahan secara 

sukarela. Jika pelanggan bertahan karena mereka tidak memiliki 

Relationship (hubungan) 

Retention (ketahanan) 

Referrals (perekomendasian) 

Recovery (pemulihan) 
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alternatif atau kita mengunci mereka dengan program hadiah, maka 

hal itu sedikit sekali membantu hubungan jangka panjang.  

· Perekomendasian merujuk pada efek penyebaran berita dari mulut 

ke mulut yang merupakan hasil dari kepuasan pelanggan. Pesan 

yang kuat yang memuaskan pelanggan akan dibawa ke orang lain, 

ketika pelanggan merasa sangat puas dengan jasa atau produk, 

merek cenderung akan menyebarkan berita tersebut. Orang lebih 

mungkin mencoba sesuatu yang baru jika hal tersebut 

direkomendasikan oleh kolega, teman atau anggota keluarga yang 

dapat dipercaya, tidak hanya mereka akan membeli kembali dari 

kita, namun juga teman dan anggota keluarga yang mereka bawa.  

· Pemulihan dari pelayanan yang buruk pada pelanggan haruslah 

menjadi komponen penting dalam mengelola hubungan pelanggan. 

Kesalahan yang telah terjadi adalah fakta dalam kehidupan dan 

bisnis. Hal tak terduga akan menggagalkan suatu rencana yang 

disusun dengan baik dan membuat pelanggan dan karyawan 

frustasi. Akan tetapi kesalahan dapat diubah menjadi kesempatan 

untuk membuat pelanggan terkesan dan memenangkan loyalitas 

mereka. Pulih dari suatu kesalahan dapat menegaskan kembali 

komitmen dari pelanggan yang loyal dan juga mendemonstrasikan 

kepada pelanggan yang baru kesungguhan untuk melayani dan 

memuaskan pelanggan. 
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B.2. Kepuasan Pelanggan 

 Kepuasan seorang pelanggan akan tercipta jika dia 

mendapatkan sesuatu yang sesuai atau lebih dari apa yang dia harapkan. 

Sebuah perusahaan akan selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada para pelanggannya.  Selama pengamatan, penulis menilai 

pelanggan merasa pelayanan “Goeboex Coffee” sudah cukup baik 

(Informan 3, 4, 5, 8, 9 dan 10).  

Fandy Tjiptono dalam bukunya Manajemen Jasa menjelaskan 

kepuasan pelanggan pada dasarnya adalah tingkat kesesuaian antara 

harapan dan kenyataan yang diterima. Apabila harapan itu sesuai dengan 

kenyataan maka pihak yang dilayani akan memberi tanggapan yang positif 

terhadap pelayanan dan merasa puas. Tetapi apabila yang terjadi adalah 

sebaliknya, di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan maka pihak 

yang dilayani akan memberi tanggapan yang negatif dan merasa tidak 

puas. Dengan demikian, perusahaan dituntut untuk selalu memperbaiki 

mutu pelayanan yang diberikan kepada pelanggan supaya lebih baik. 

Menurut para informan, “Goeboex Coffee” dinilai sudah mampu 

memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggannya. Para 

karyawan dinilai cukup ramah dalam melayani customer. Sebagian besar 

informan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan “Goeboex 

Coffee” walaupun ada juga keluhan dari customer yang mengatakan 

pelayanannya lama (Informan 3, 4, 5, 6, 8  dan 9). 
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Pada prinsipnya, kepuasan pelanggan dapat diukur dengan 

berbagai macam metode dan teknik. Kotler, yang dikutip oleh Fandy 

Tjiptono mengidentifikasikan empat metode untuk mengukur kepuasan 

pelanggan, dalam bukunya yang sama sebagai berikut: 

e. Sistem keluhan dan saran, menurut pengamatan penulis, “Goeboex 

Coffee” belum mempunyai sarana khusus untuk menampung 

keluhan customer seperti kotak saran maupun kartu komentar. 

Akan tetapi “Goeboex Coffee” selalu bersifat terbuka kepada para 

customer untuk mengemukakan keluhan atau masukan secara 

langsung, karena memang selama ini keluhan banyak diungkapkan 

secara langsung kepada karyawan. Dalam penanganan keluhan, 

“Goeboex Coffee” ditanggapi positif oleh para informan (Informan 

4, 7 dan 8) walaupun masih terdapat sedikit ketidak puasan dan 

berharap pelayanan yang lebih baik lagi dari “Goeboex Coffee”. 

Selain itu, “Goeboex Coffee” juga telah menyediakan website dan 

forum di internet sebagai sarana komunikasi dan juga sebagai 

sarana penyampaian keluhan dan saran oleh customer dengan 

menuliskan keluhan dan uneg-uneg mereka di forum tersebut.  Para 

informan (Informan 5 dan 9), juga mengaku suka membuka 

website “Goeboex Coffee” sekedar untuk mengetahui 

perkembangan-perkembangan di “Goeboex Coffee” dan di forum 

mereka merekomendasikannya kepada teman-teman mereka, akan 
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tetapi salah satu informan mengeluhkan website “Goeboex Coffee” 

yang kurang efektif karena jarang di-update (Informan 4).  

f. Ghost Shopping, adalah dengan mempekerjakan beberepa orang 

(ghost shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli yang 

potensial terhadap produk perusahaan dan pesaing. Kemudian 

mereka melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan 

kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan 

pengalaman mereka dalam pembelian produk tersebut. Selama 

melakukan pengamatan, penulis tidak menemukan sistem ini di 

“Goeboex Coffee”, jadi yang mereka lakukan di sini adalah 

menyediakan fasilitas dan produk mereka dan ingin membuat 

tempat tersebut beda dengan tempat lain. Apalagi di kawasan 

tempat “Goeboex Coffee” berdiri saat ini telah banyak tempat-

tempat serupa yang menjadi pesaing “Goeboex Coffee” itu sendiri, 

tetapi seolah mereka sudah mempunyai pelanggan sendiri-sendiri.  

g. Survei kepuasan pelanggan, melalui survei ini perusahaan akan 

mendapatkan feedback secara langsung dari pelanggan dan hal ini 

akan memberikan tanda positif bahwa perusahaan memberikan 

perhatian kepada pelanggan. Penulis melihat, survei secara khusus 

untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan belum dilakukan di 

“Goeboex Coffee”, tetapi pada acara-acara tertentu misalnya pada 

live music yang digelar “Goeboex Coffee”, awak perusahaan yang 

diwakili oleh MC acara tersebut berkesempatan melakukan 
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interaksi langsung dengan para pelanggan dengan menanyakan 

kelebihan dan kekurangan yang mereka alami di tempat tersebut 

(Informan 1).  

h. Lost customer analysis, dalam hal ini perusahaan berusaha 

menganalisa penyebab pelanggan memutuskan kerja sama 

dengan mereka. Dari pengamatan penulis, sistem ini tidak 

berlaku di “Goeboex Coffee”, karena “Goeboex Coffee” sendiri 

bukanlah sebuah perusahaan atau instansi yang terstruktur dalam 

mengatur dan mencatat semua pelanggan yang masuk. 

Pelanggan biasanya masuk karena rekomendasi atau ajakan dari 

teman-teman mereka sendiri atau dari mulut ke mulut. Secara 

resmi, pelanggan tidak terikat dengan “Goeboex Coffee”, jadi 

pihak perusahaan tidak dapat menganalisa pelanggan yang 

datang dan pelanggan yang meninggalkan tempat itu dan 

berpindah menjadi pelanggan tempat lain.  Akan tetapi, di 

“Goeboex Coffee” saat ini terbentuk sebuah komunitas pecinta 

“Goeboex Coffee” yang terdiri dari orang-orang yang suka 

nongkrong dan mengunjungi tempat itu (Informan 1). Menurut 

pengamatan penulis, komunitas tersebut merupakan sebuah 

perwujudan eksistensi dari “Goeboex Coffee” itu sendiri dan 

sudah mempunyai tempat di hati sebagian masyarakat 

Yogyakarta, khususnya mahasiswa.  
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Menurut Zulian Yamit dalam bukunya Manajemen Kualitas 

Produk dan Jasa disebutkan bahwa kepuasan pelanggan dapat diketahui 

setelah pelanggan menggunakan produk dan jasa pelayanan. Dengan kata 

lain, kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli atau hasil 

evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan apa 

harapannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

adalah hasil (outcome) yang dirasakan atas penggunaan produk dan jasa, 

sama atau melebihi yang diinginkan.  

Selama pengamatan berlangsung, penulis melihat usaha yang 

dilakukan oleh para awak dan karyawan “Goeboex Coffee” dalam 

menciptakan kepuasan pelanggan sudah dilakukan secara maksimal. 

Mereka menyadari pentingnya aspek pelayanan dalam perusahaan 

khususnya yang menyangkut kebutuhan, sehingga mereka berusaha 

bekerja sama untuk membuat pelanggan merasa puas.  Keterbatasan 

fasilitas yang mereka sediakan tidak mereka jadikan alasan untuk meminta 

pengertian dari para pelanggan, namun mereka tetap mengusahakan untuk 

melayani dengan baik.  
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Interview Giude 

v Pemilik Perusahaan / Bagian HRD Manajer 

1. Bagaimana kinerja dan laju usaha perusahaan anda secara garis besar? 

2. Jenis pelayanan seperti apa yang anda lakukan di “Goeboex Coffee” 

ini? 

3. Bagaimana penilaian anda terhadap aktivitas Customer  Relations di 

“Goeboex Coffee”? 

4. Adakah perbedaan pelayanan yang diberikan pihak perusahaan anda 

dari dulu sejak berdiri hingga sekarang? Jika ada, apakah 

pengaruhnya? 

5. Bagaimanakah anda bersikap terhadap karyawan anda untuk 

meningkatkan mutu pelayanan di “Goeboex Coffee”? 

6. Apa saja fasilitas yang anda sediakan di “Goeboex Coffee” untuk 

memenuhi kebutuhan dan kenyamanan konsumen? 

7. Menurut anda, apakah kelengkapan fisik yang ada sekarang di 

“Goeboex Coffee” sudah cukup untuk menunjang pelayanan bagi para 

konsumen? 

8. Apakah kendala-kendala yang anda hadapi selama ini sehingga 

konsumen merasa tidak puas dengan pelayanan di perusahaan anda? 

9. Usaha apa saja yang dilakukan oleh para karyawan di perusahaan anda 

untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan untuk memuaskan 

konsumen? 

10. Adakah standar pelayanan yang diberikan oleh karyawan/karyawati 

“Goeboex Coffee” untuk melayani para konsumen? Jika ada, apakah 

standarnya? 

11. Bagaimana cara perusahaan anda dalam menghadapi konsumen yang 

mengajukan komplain? 
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12. Apa saja usaha yang anda lakukan untuk mengembangkan perusahaan 

anda?  

v Karyawan 

1. Apa saja kelengkapan anda sebagai karyawan untuk melayani 

konsumen? 

2. Menurut anda, apakah kelebihan pelayanan yang anda berikan kepada 

konsumen? 

3. Usaha apa saja yang anda lakukan untuk memuaskan para pelanggan? 

4. Menurut anda, dengan kelengkapan pelayanan yang ada, apakah sudah 

cukup untuk memberikan kenyamanan bagi para konsumen? 

5. Bagaimanakah sikap atasan anda dalam menghadapi karyawannya? 

Apa saja yang dilakukan? 

6. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam menghadapi konsumen? 

7. Bagaimana cara anda dalam menghadapi konsumen yang mengajukan 

komplain? 

v Pertanyaan untuk konsumen 

1. Bagaimana intensitas anda mengunjungi “Goeboek Coffee” ini? 

2. Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan karyawan dan karyawati 

di sini? 

3. Menurut anda, bagaimanakah aktivitas Customer Relations yang 

diterapkan di “Goeboex Coffee”? Apakah sudah berjalan dengan baik? 

4. Bagaimana penilaian anda terhadap kelengkapan fisik yang disediakan 

oleh “Goeboex Coffee”? 

5. Apakah anda merasa nyaman menjadi konsumen di sini? 

6. Apakah kebutuhan anda sebagai konsumen di sini sudah terpenuhi 

dengan baik? Apakah anda sudah merasa puas? 

7. Apakah kelebihan “Goeboex Coffee” dibandingkan dengan kedai-

kedai kopi yang lain yang ada di Yogyakarta? 

8. Apakah anda pernah mengajukan komplain selama menjadi konsumen 

di sini? 
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9. Apa sajakah komplain maupun masukan/saran yang pernah anda 

ajukan kepada “Goeboex Coffee”? 

10. Bagaimana penilaian anda terhadap penanganan komplain di sini? 

11. Bagaimana menurut anda dengan penyediaan website “Goeboex 

Coffee”? 

12. Apakah anda juga menjadi konsumen di kedai kopi lain di 

Yogyakarta? 

v Pertanyaan untuk masyarakat sekitar 

1. Apakah anda tahu tentang keberadaan “Goeboex Coffee”? 

2. Apakah anda salah satu pelanggan “Goeboex Coffee”? 

3. Bagaimana pendapat anda mengenai “Goeboex Coffee”? 

4. Menurut pengetahuan anda, apakah yang sering orang-orang lakukan 

di “Goeboex Coffee”? 

5. Apakah anda mendukung keberadaan “Goeboex Coffee” sebeagai 

tempat nongkrong di wilayah anda? 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Wawancara 

A. Dengan pemilik/HRD Manager “Goeboex Coffee”: 

Pertanyaan 1: 

“Alkhamdulillah sampai saat ini kita dapat menjalankan usaha ini dengan 
baik, Di Yogyakarta saat ini sudah banyak bermunculan tempat nongkrong 
dengan konsep warung kopi semacam “Goeboex Coffee”. Di kawasan 
Condong Catur aja, kurang lebih ada sepuluh tempat nongkrong serupa 
dan menawarkan fasilitas dan keunggulannya masing-masing, yang secara 
tidak langsung menjadi pesaing atau competitor “Goeboex Coffee”. Maka 
dari itu, “Goeboex Coffee” harus mempunyai strategi untuk dapat menarik 
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konsumen dan menjadi pelanggan “Goeboex Coffee”. Buktinya sampai 
sekarang kita masih eksis, bahkan kita cenderung mengalami peningkatan 
dari waktu ke waktu.” 
 
Pertanyaan 2: 

“Goeboex Coffee” ini adalah sebuah tempat usaha yang dikhususkan 
untuk tempat nongkrong, tentunya kami berharap siapapun yang 
nongkrong di “Goeboex Coffee” merasa nyaman dan betah. Dengan kata 
lain, pelanggan mendapatkan kepuasan dengan nongkrong di sini. 
Otomatis dari pihak “Goeboex Coffee” sendiri selalu berusaha untuk 
memberikan pelayanan sebaik-baiknya supaya mereka mendapatkan 
kepuasan dan menjadikan “Goeboex Coffee” menjadi salah satu tempat 
nongkrong favorit di Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan 
visi “Goeboex Coffee” yaitu “Menjadikan “Goeboex Coffee” sebagai 
tempat nongkrong pilihan utama semua kalangan.” 
 
Pertanyaan 3: 
“Di sini kami selalu mengutamakan kebersamaan mas, begitu juga dengan 
karyawan kami, jadi kami semua bekerja sama untuk membuat customer 
kami merasa nyaman dan kita dapat memuaskan mereka. Sejauh ini saya 
lihat karyawan kami udah lumayan baik kok.”  
 
Pertanyaan 4: 

“Kalo masalah pelayanan, dari dulu sampai sekarang intinya masih sama, 
tetap konsisten, cuma bertambah personil aja mas.” 
 
Pertanyaan 5: 

“Setiap karyawan yang baru masuk, pasti kami beri pembinaan dan 
pengarahan dalam melayani customer dengan baik. Setelah itu, kami beri 
kesempatan mereka training di lapangan sambil kami kontrol kinerja 
mereka. Lama-lama mereka akan terbiasa dengan suasana kerja di 
“Goeboex Coffee”. Yang penting, di sini kami utamakan kebersamaan, 
jadi kerja sama antar karyawan itu sangat penting. Semua karyawan bisa 
berkoordinasi dan saling bantu asal pekerjaan beres. Walaupun tidak 
seperti perusahaan besar, kami di sini juga punya standar pelayanan. 
Intinya, yang jelas kami selalu berkomitmen untuk selalu berusaha 
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada customer kami. Kami 
selalu menekankan kepada para karyawan untuk selalu menjaga hubungan 
baik antar karyawan. Dengan hubungan yang baik maka akan tercipta hasil 
yang maksimal, dan karyawan pun dapat menikmati pekerjaannya. Di sini 
kami seperti keluarga mas, antar sesama karyawan diharapkan dapat saling 
bekerjasama, jangan sampai terjadi gesekan, walaupun kadang ada saja 
masalah. Begitu juga dengan atasan, saling menghormati dan menghargai. 
Maka kita sering mas ngadain acara liburan bareng-bareng ke mana gitu, 
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kadang ke Kaliurang atau ke pantai Parangtritis, refreshing buat para 
karyawan sekaligus dapat menciptakan keakraban antar sesama karyawan. 
Di situ kan karyawan bisa juga mengeluarkan uneg-uneg mereka, 
bagaimana untuk lebih baiknya perusahaan kami. Begitu juga dengan 
customer, kami juga ingin selalu menjaga hubungan baik dengan mereka. 
Kami sadar bahwa customer adalah bagian terpenting bagi kelangsungan 
dan kelancaran perusahaan kami. Tanpa mereka kita tidak berarti apa-apa. 
Maka kita berusaha untuk tidak membuat mereka kecewa dengan kami. 
Dengan pelayanan yang baik dan ramah, semoga mereka merasa nyaman. 
Sesekali kita juga ngadain gathering kepada para pengunjung. Di acara-
acara tertentu, kita berinteraksi dengan customer sekedar ingin tetap 
menjaga hubungan baik kami dengan customer.” 
 
Pertanyaan 6: 

“Karena memang konsep yang kami tawarkan adalah tradisional ya mas 
ya, jadi kita juga tidak menyediakan fasilitas yang mewah di sini. Justru 
kesederhanaan yang kami tawarkan. Kalau mas lihat sendiri, di sini 
fasilitasnya seperti kursi dan mejanya, semuanya sederhana banget, cuma 
dari kayu semua, bangunannya pun terbuat dari kayu dan bambu. Tetapi 
tetep, kita mengutamakan kenyamanan pelanggan. Justru dengan apa yang 
kita tawarkan ini , kita malah merasa pelanggan kami merasa nyaman di 
sini mas..” 
 
Pertanyaan 7: 

“Saya kira sementara ini sudah cukup mas, walaupun kalo kita mau 
menuruti, banyak program kami yang belum terlaksana, termasuk 
mengenai fasilitas, tapi yang penting kita jalan dulu aja lah mas.” 
 
Pertanyaan 8: 

“Kendala yang kami hadapi, ya kita kan menghadapi banyak customer 
kami mas, dengan berbagai macam karakternya masing-masing, tentunya 
keinginan mereka juga macam-macam kan mas. Itulah sebenarnya kendala 
yang paling kami sering keluhkan. Bagaimana membuat para customer 
dengan berbagai karakter merasa terpenuhi dengan konsep yang kami 
tawarkan.”  
 
Pertanyaan 9: 

“Yang jelas, kita selalu berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik 
aja dan selalu berusaha lebih baik lagi.” 
 
Pertanyaan 10: 

“Standar pelayanan kami, jangan sampai membuat customer merasa 
kecewa dengan pelayanan kami. Sering kita juga mengadakan pengarahan 
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kepada karyawan kami bagaimana melayani customer dengan baik. Untuk 
realisasinya, karyawan kami juga sudah dapat menterjemahkan kok.” 
 
 

Pertanyaan 11: 

“Untuk masalah keluhan customer, emang kita belum menyediakan sarana 
khusus seperti kotak saran atau apa, tetapi kami tetap selalu berusaha 
untuk menampung dan memberikan solusi kepada mereka dengan baik. 
Sejauh ini, biasanya keluhan customer baru  berkisar pembayaran dan 
pelayanan. Kadang mereka komplain masalah kenapa setelah pesanan 
datang mereka langsung ditarik pembayaran, ataupun masalah pesanan 
yang kadang agak lama kami sajikan. Untuk menanggapi masalah-masalah 
itu, kami pun berusaha memberikan penjelasan dengan baik, karena 
memang, namanya melayani orang banyak kan kadang kita sendiri merasa 
kewalahan ya mas ya, apabila pas tempat kami lagi ramai, terutama setiap 
malam Sabtu atau Minggu. Untuk kedepannya, kami tetap berencana 
membuat sarana khusus dalam menampung keluhan dan masukan dari 
konsumen, seperti kotak saran, via telepon, angket dan lain-lain apabila 
memang sudah dibutuhkan. Kami juga telah meluncurkan website di 
internet mas, di situs ini bisa dilihat segala hal mengenai “Goeboex 
Coffee”. Hal ini kami lakukan, karena kami   selalu ingin dekat dengan 
para pelanggan kami, terutama bagi mereka yang gemar browsing di 
internet. Di situs ini juga terdapat forum “Goeboex Coffee”, melalui forum 
ini, pelanggan kami bisa mengungkapkan keluhan, saran, ataupun uneg-
uneg mengenai “Goeboex Coffee”. Melalui forum ini juga, mereka suka 
sharing kepada teman-teman, dan merekomendasikan teman-teman 
mereka untuk datang ke sini. Jelas ini menguntungkan kami dong..” 
 
Pertanyaan 12: 

“Ada sih rencana untuk mengembangkan atau membuka cabang, tapi yang 
penting saat ini kita fokus dengan apa yang kita jalankan ini dulu aja. 
Kalau kita dapat menjalankankannya dengan baik, saya yakin nanti juga 
pasti berkembang kok.” 
 

B. Dengan karyawan “Goeboex Coffee”: 

Pertanyaan 1: 

“Kami para catcher wajib membawa lap meja saat bekerja, jadi apabila 
ada meja yang kosong terus kotor, langsung bisa dibersihkan, selain itu, 
kita juga diberi seragam plus ID card dari “Goeboex Coffee” saat bekerja. 
Saya tidak merasa malu, justru itu akan membuat kita “PeDe” dan lebih 
nyaman kerja di sini.” 
 
Pertanyaan 2: 
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“Kita kompak mas. Kami semua udah mempunyai jatah kerja masing-
masing, ada yang mengontrol tamu-tamu yang datang, melayani tamu, 
masak di dapur, dan lain-lain. Walaupun demikian, kami semua bisa 
bekerja sama, kami bisa juga bantu di mana aja, asal pekerjaan beres.” 
 
Pertanyaan 3: 

“Tentunya kita selalu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, jangan 
sampai mengecewakan customer lah.” 
 
Pertanyaan 4: 

“Cukup lah mas, walaupun tetep aja customer yang suka komplain kurang 
apa gitu. Ya namanya manusia kan mas, kita juga kadang suka lupa.” 
 
Pertanyaan 5: 

“Kita berusaha untuk saling bantu mas, tapi dengan tidak meninggalkan 
pekerjaan kita masing-masing. Di sini karyawan tu seperti keluarga besar 
mas, begitu juga dengan atasan kami. Mereka semua fair kok, yang 
penting kita tetep bekerja dengan baik gitu aja. Kita juga sering pergi 
bareng, paling sebulan sekali kita refreshing ke pantai atau ke mana, jadi 
kan kita-kita tambah akrab gitu.” 
 
Pertanyaan 6: 

“Ya namanya juga kita banyak menghadapi customer kami, tentunya 
banyak sekali komplain yang datang dari mereka mas..” 
 
Pertanyaan 7: 

“Masalah keluhan atau komplain biasanya diutarakan secara langsung di 
sini mas. Kebanyakan sih berkisar masalah pembayaran dan masalah 
pelayanan. sering kita menghadapi komplain dari pelanggan masalah 
pembayaran yang salah. Untuk itu kemudian kami melakukan kroscek 
dengan kasir soal kebenarannya. Kita berusaha jangan sampai merugikan 
pelanggan.” 
 

C. Dengan Customer “Goeboex Coffee” 

Pertanyaan 1: 

- Informan 3: “Biasanya kalo malam hari merasa suntuk di kosan, aku 
ngajak temen nongkrong di warung kopi. Kalo di “Goeboex” sendiri, 
seminggu aku ke sana bisa dua kali..” 

- Informan 4: “Wah, kalo masalah ngopi, ibaratnya bisa setiap malam 
saya ngopi. di daereh asal saya itu, setiap laki-laki kalo ga ada kerjaan, 
pasti nongkrongnya ke warung kopi, makanya di sini saya juga seneng 
banget ngopi. Di “Goeboex” aja bisa tiga kali seminggu.” 

- Informan 5: “Lumayan, paling dua kali dalam seminggu.” 
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- Informan 6: “Aku sering banget ngopi, bahkan kalo aku rapat ma 
temen-temen organisasi juga banyak di warung kopi, tapi biasanya 
berpindah-pindah, ga cuma di satu tempat, jadi ya ga mesti..” 

- Informan 7: “Kalo masalah intensitas di “Goeboex” ya ga mesti ya, 
soalnya kan aku kalo ma temen-temen nongkrongnya suka berpindah-
pindah, biar ga bosen gitu..Di Jogja kan banyak banget warung kopi, 
kayaknya udah hampir semua warung kopi di Jogja ini pernah aku 
kunjungi deh..” 

- Informan 8: “Kalo sekarang udah ga mesti, saya udah ga di Jogja. Kalo 
dulu pas saya masih di Jogja lumayan sering.” 

- Informan 9: “Dulu aku ga suka ngopi, tapi sejak temen-temenku 
ngajak nongkrong waktu itu di “Goeboex”, saya langsung ngerasa 
cocok. Sejak itu, aku jadi sering banget nongkrong di sana. Kalo dalam 
seminggu, biasanya dua kali aku ke sana.” 

- Informan 10: “Saya ga mesti, saya malah baru-baru ini nongkrong di 
“Goeboex”.” 

Pertanyaan 2: 

- Informan 3: “Bagus, mereka kompak banget.” 
- Informan 4: “Lumayan, udah cukup buat saya.” 
- Informan 5: “Kualitas pelayanan menurut saya sudah cukup baik ya, 

para karyawannya juga sopan, ramah, dan kadang mereka juga bisa 
diajak guyon lho..selain itu, kami dibiarkan lama-lama nongkrong di 
sana, ga mentang-mentang kita udah lama nongkrong terus kita diusir. 
Kita juga jadi santai nongkrong di sana..” 

- Informan 6: “Kalo di “Goeboex” tu malah pelayanannya lama lho, 
kadang kita nongkrong udah setengah jam pesanan kita baru datang.” 

- Informan 7: “Pelayanan cukup baik, tapi emang agak lama 
sih..Mungkin karena tempatnya terlalu ramai kali ya..” 

- Informan 8: “Pelayanannya cukup baik, karyawannya juga enak, yang 
jelas mereka ramah-ramah, kita kan jadi lebih nyantai.. Dan yang aku 
salut mereka tu kompak banget gitu lho..” 

- Informan 9: “Pelayanannya bagus sih, lumayan cepet.. Karyawannya, 
kostumnya bagus, selain itu cowoknya juga cakep-cakep lho..” 

- Informan 10: “Selama saya di sana bagus sih.” 
Pertanyaan 3: 

- Informan 3: “Ya saya kira udah berjalan, buktinya rame tempatnya.” 
- Informan 4: “Belum tau, tapi mereka kompak banget.” 
- Informan 5: “Wah, saya ga tau, tu kan urusan intern perusahaan.” 
- Informan 6: “Ga tau.” 
- Informan 7: “Jangan nanya saya, saya ga tau.” 
- Informan 8: “Gimana ya? Saya ga tau.” 
- Informan 9: “Saya ga tau, tapi yang jelas, mereka terlihat menjalankan 

pekerjaannya dengan baik.” 
- Informan 10: “Aku ga tau mas.” 
Pertanyaan mengenai pelayanan dan kepuasan(4, 5, 6): 
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- Informan 3: “Lumayan, yang jelas, “Goeboex” ni kan tempat 
nongkrong ya, jadi yang kita butuhkan tu intinya adalah kenyamanan. 
Tujuan saya nongkrong di sini adalah membuang suntuk ma temen-
temen, jadi kita sebenarnya gak terlalu menginginkan banyak hal di 
tempat ini. Asal tempatnya enak, udah bisa ngopi, maen fokeran, 
sambil ngobrol-ngobrol ma temen-temen, tu udah cukup kok..” 

- Informan 4: “Udah cukup lah, kita cuma pengen nongkrong aja kok, ga 
perlu macem-macem.” 

- Informan 5: “Cukup lah, kita nongkrong, udah pesen, asal ada kartu aja 
kita udah nyaman kok di sini.” 

- Informan 6: “Kalo saya, di sini malah merasa terlalu ramai, jadi kalo 
saya sebenarnya kurang enjoy di sini. Kalo saya tu lebih suka memilih 
tempat yang sepi, jadi kita nongkrong tu bisa nyantai. Terus 
pelayanannya di sini agak lama, kadang udah hampir satu jam pesanan 
kita baru datang..  tapi temen-temen saya banyak yang suka ngajak 
nongkrong di sini, kalo saya ya oke-oke aja..” 

- Informan 7: “Kalo tempatnya sih lumayan, ramai juga. Tapi jujur aku 
kurang seneng musiknya yang disetel di “Goeboex”, musiknya tu 
cenderung lagu–lagu Top 40 jaman sekarang. Nek menurutku, aku 
setuju dengan lagu-lagu yang out of date tapi masih enak didengar, 
kayak Kla Project, Jamrud, Boomerang.. Menurutku tu lebih cocok, 
nggak lagu-lagu baru melulu..” 

- Informan 8: ”Sebenarnya, yang kita butuhkan ketika kita nongkrong tu 
kan tempat yang enak ya.. Mengenai fasilitas-fasilitas yang disediakan 
yang saat ini banyak ditawarkan di berbagai tempat nongkrong seperti 
ini, bagus sih, tapi kan harus diperhitungkan juga apakah fasilitas 
tersebut cocok atau nggak dengan konsep yang ditawarkan di tempat 
itu. Kalo nggak cocok kan malah jadi nggak asyik.. Nah, di sini, 
kenapa ya, pokoknya saya ngerasa enjoy banget deh.. Selain harganya 
murah, deket kosan juga sih..” 

- Informan 9: “Udah cukup lah, saya pokoknya enak aja di sini.” 
- Informan 10: “Pelayanannya lama banget, nunggunya sampe bosen, 

sampai kadang pengen tak tinggal pergi.. Trus kalo pesenannya udah 
dateng, kita langsung ditarik pembayaran, kayak kita mo lari aja, toh 
kita juga masih nongkrong di sini, seringnya malah pesen menu lagi. 
Sebenernya kan enak di belakang di kasir bayarnya..” 

Pertanyaan 7: 

- Informan 3: “Di “Goeboex” bisa nyantai, tempatnya luas.” 
- Informan 4: “Rame, ceweknya banyak, cantik-cantik.” 
- Informan 5: “Deket sih dari kosan.” 
- Informan 6: “Cuma luas aja tempatnya.” 
- Informan 7: “Tempatnya yang strategis.” 
- Informan 8: “Pelayanannya bagus, kompak.” 
- Informan 9: “Di “Goeboex” tu, gimana ya.. Tempatnya enak, banyak 

menunya, enak lagi..terus satu lagi, murah..” 
- Informan 10: “Lumayan murah di sini.” 
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Pertanyaan mengenai pengajuan komplain/keluhan (8, 9): 

- Informan 3: “Mohon ditingkatkan aja pelayanannya.” 
- Informan 4: “Sebenernya tempatnya udah luas sih, tapi tetep kurang 

luas, khususnya pada saat malam Minggu. Bahkan kalo malam Minggu 
pengunjungnya tu banyak yang ga duduk di tempat duduk, tapi di atas 
motor-motor mereka, sering saking ramenya sampai pengunjungnya 
pada di pinggir jalan itu..” 

- Informan 5: “Keluhan terhadap “Goeboex Coffee”, apa ya? Oh ya, 
tempatnya saya rasa kurang luas. Kalo malam Minggu tu sampai 
mludak, banyak pelanggan yang kecewa karena kehabisan tempat di 
“Goeboex”, saya dan temen-temen saya juga sering, akhirnya kita 
harus nyari tempat lain. Banyak sih tempat lain, tapi kita udah biasa ke 
“Goeboex”, jadi udah nyantai di sana.” 

- Informan 6: “Pelayanannya minta diperbaiki lagi.” 
- Informan 7: “Musiknya diganti, jangan yang band-band top 40.” 
- Informan 8: “Apa ya, ditingkatkan lagi aja lah semuanya.” 
- Informan 9: “Keluhan atau masukan ya, tempatnya kurang luas, selain 

itu pelayanannya tetep, perlu ditingkatkan lagi..” 
- Informan 10: “Pelayanan ditingkatkan.” 
Pertanyaan mengenai penanganan komplain/keluhan (10): 

- Informan 3: “Saya belum pernah mengajukan komplain yang protes 
gimana gitu, paling ya kalo ada pelayanan yang kurang gitu aja..” 

- Informan 4: “Kalo komplain aku juga pernah, dulu itu waktu aku 
nongkrong, ngopi sama teman-temanku lima orang, kita pesen menu di 
sana, ya macem-macem sih, tapi saya pikir kok tagihannya lebih dari 
perkiraan yang kita pesen, terus aku komplain ke masnya karyawan itu, 
terus dia kroscek ke kasir, ternyata emang mereka yang salah, ya  udah 
mereka minta maaf dan mengganti uang kita.” 

- Informan 5: ““Goeboex” sendiri kan sekarang ada website-nya, kita 
bisa ngelihat macem-macem di situ. Di situ kita juga bisa post 
comment, keluhan dan saran kepada “Goeboex”. Menurut saya itu 
bagus kok, terobosan yang bagus. Apalagi sekarang ini jamannya 
internet kan..” 

- Informan 6: “Ga tau, saya belum pernah komplain di sini.” 
- Informan 7: “Saya dulu pernah, di “Goeboex” waktu itu saya bareng 

temen saya berempat, terus kita pesen menu di sana kan, setelah itu 
kita nunggu udah lama banget, meh sejaman gitu.. setelah pesenan 
dateng, ternyata pesenan ada yang salah, ya udah, terus saya marahin 
mase yang nganter pesenan itu:”Gimana sih mas?Udah lama, salah 
lagi?”. Kemudian mase yo minta maaf, waktu itu memang tempatnya 
lagi rame sih, bingung kali ya mereka..Hehee.. Kemudian mase itu, 
mengganti pesenan kami.” 

- Informan 8: “Pengalaman komplain..Oh iya, dulu saya pernah. Waktu 
itu di “Goeboex” saya pesen “Bread Goeboex Coffee”, setelah 
pesenannya datang, itu ga ada garpunya, cuma sendok aja, kan susah 
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saya makannya, wong rotinya tu agak alot gitu kok. Ya terus saya 
minta karyawane garpu, terus baru dikasih.” 

- Informan 9: “Dengan adanya website “Goeboex Coffee”, kita bisa 
lebih gampang kok nyampein keluhan dan saran. Di situ kita bisa nulis 
apa aja.. Bahkan kita suka kasih rekomendasi buat temen-temen kita 
supaya datang ke “Goeboex”, menguntungkan juga kan buat 
“Goeboex”.. “ 

- Informan 10: “Saya belum pernah komplain.” 
Pertanyaan mengenai penyediaan website (11): 

- Informan 3: Saya tu jarang buka internet, jadi ga pernah buka website 
“Goeboex Coffee”.” 

- Informan 4: “Ada sih website-nya, tapi saya pikir itu kurang efektiv 
kok, data-datanya tu udah lama ga di-update. Jadi kan kita malah bisa 
keliru, seumpama kita lihat daftar harga, ternyata itu harga yang lama 
dan sekarang udah ganti.” 

- Informan 5: ““Goeboex” sendiri kan sekarang ada website-nya, kita 
bisa ngelihat macem-macem di situ. Di situ kita juga bisa post 
comment, keluhan dan saran kepada “Goeboex”. Menurut saya itu 
bagus kok, terobosan yang bagus. Apalagi sekarang ini jamannya 
internet kan..” 

- Informan 6: “Saya malah ga tau kalo udah ada website-nya.” 
- Informan 7: “Saya kurang tau, saya jarang buka website-nya.” 
- Informan 8: “Bagus sih, terobosan baru.” 
- Informan 9: “Dengan adanya website “Goeboex Coffee”, kita bisa 

lebih gampang kok nyampein keluhan dan saran. Di situ kita bisa nulis 
apa aja.. Bahkan kita suka kasih rekomendasi buat temen-temen kita 
supaya datang ke “Goeboex”, menguntungkan juga kan buat 
“Goeboex”.. “ 

- Informan 10: “Saya ga tau mas.” 
 

D. Dengan Masyarakat Sekitar 

- Pertanyaan 1: “Iya, saya tahu.” 

- Pertanyaan 2: “Bukan, saya sudah tua mas, sudah malu kalo nongkrong 

di sana.” 

- Pertanyaan 3: “Pendapat saya, ya bagus lah sebagai tempat nongkrong, 
daripada nongkrong di luar malah nggak jelas. Asalkan di sana juga 
jangan terus disalahgunakan, misalkan buat narkoba atau minum 
minuman keras. 

- Pertanyaan 4: “Setau saya, mereka ya nongkrong, sambil ngobrol-
ngobrol, maen kartu, itu aja, saya kira masih positif.” 

- Pertanyaan 5: “Ya mendukung saja, asalkan jangan disalah gunakan itu 

tadi.” 
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Menu Hidangan “Goeboex Cofee” Yogyakarta 

v Coffee Mau-On 
  Cup      Glass 

Original Goeboex    Rp 2.500,-  Rp 
4.000,- 

Original Toraja   Rp 3.500,-  Rp 
4.500,- 
Original Lampung   Rp 3.500,-  Rp 

4.500,- 
Original Palembang   Rp 3.500,-  Rp 

4.500,- 
Original Aceh    Rp 3.500,-  Rp 

4.500,- 
Coffee Milk    Rp 3.500,-  Rp 

4.500,- 
Coffee Jahe       Rp 

4.500,- 
Coffee Greenk       Rp 

4.500,- 
Coffee Ndrewes      Rp 

5.000,- 
X-presso Chil       Rp 

6.500,- 
 

v Juice Sabu 
Orange   Rp 4.000,-  Sehat  Rp 

5.000,- 
Melon   Rp 4.000,-  Apel  Rp 

4.000,- 
Mangga  Rp 4.000,-  Tomat  Rp 

4.000,- 
Semamgka  Rp 4.000,-  Wortel  Rp 

4.500,- 
Alpukat  Rp 5.000,-  Avocadochino Rp 

10.000,- 
 

v Float 
Alpokat  Rp 8.000,-  Cappuchino Rp 
7.000,- 
Coffee   Rp 7.000,-  Fanta  Rp 
7.500,- 
Moccachino  Rp 7.000,-  Cola  Rp 
7.500,- 
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Vanilla   Rp 7.000,-  Milo  Rp 
7.000,- 
Chocolate  Rp 7.000,-  Durian  Rp 
7.000,- 
Strawberry  Rp 7.000,-  Orange  Rp 
7.000,- 
 

v Milk Shake 
Coffee   Rp 7.000,-  Strawberry Rp 

7.000,- 
Moccachino  Rp 7.000,-  Durian  Rp 

7.000,- 
Vanilla   Rp 7.000,-  Orange  Rp 

7.000,- 
Chocolate  Rp 7.000,- 
 

v Syrup Ice 
Mocca    Rp 3.500,-   
Vanilla    Rp 3.500,- 
Strawberry    Rp 3.500,- 

 Black/White/Red?Greens Perm Rp 4.000,- 
 Fruit Punch    Rp 7.000,- 
 
v Ice Cream Goeboex 

Strawberry    Rp 8.000,- 
Chocolate    Rp 9.000,- 
Vanilla    Rp 9.000,- 
 
 

 
v Ice Coffee Blend 

Black Mountain With Chocochips Rp 9.000,- 
Snow White Capuchino  Rp 10.000,- 
Coffee Lait    Rp 9.000,- 
Strawberry Lait   Rp 9.000,- 
Banana Berry    Rp 9.000,- 
Virgin Pink    Rp 9.000,- 
Unforgetteble Vanilla  Rp 9.000,- 
 

v Tea 
Hot/Ice Tea    Rp 2.000,- 
Hot/Ice Green Tea   Rp 3.000,-/Rp 4.000,- 
Hot/Ice Black Tea   Rp 3.000,-/Rp 4.000,- 
Hot/Ice lemon Tea   Rp 3000,-/Rp 4.000,- 
 

v Ice Cream Mix 
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Cucumber Creamy Green   Rp 9.000,- 
Banana Choco Delight   Rp 9.000,- 
Mocca Milky Cheese    Rp 9.000,- 
Acid Freshlime    Rp .9.000,- 
 

v Mie Goeboex 
Pizza Mie     Rp 5.000,- 
Pizza Mie+Keju    Rp 7.500,- 
Mie Wog-Wogs Goreng   Rp 4.500,- 
Mie Wog-Wogs Rebus   Rp 4.000,- 
 

v Bread Goeboex 
ü Roti Panggang: 

Chocolate    Rp 3.500,- 
Keju     Rp 4.000,- 
Chocolate Keju   Rp 4.500,- 

ü Rolling    Rp 7.500,- 
 

v Sandwich Ala Goeboex 
Sandwich Beef    Rp 6.000,- 
Sandwich Beef Cheese   Rp 7.500,- 
Sozzis Malu-Malu    Rp 5.000,- 
 

v Bananas Goeboex 
ü Bananas Sweet Cheesy  Rp 4.500,- 
ü Bananas Cokelat Keju   Rp 4.500,- 
ü Muchas Gracias Bananas: 

Cokelat    Rp 3.500,- 
Keju     Rp 4.000,- 
Cokelat Keju    Rp 4.500,- 
 
 
 
 

v Steak Goeboex 
Sirloin     Rp 9.000,- 
Tenderlon     Rp 9.000,- 
Chicken     Rp 8.500,- 
Nasi Putih     Rp 2.000,- 
Kuah Steak      Rp 2.000,- 
 

v Hot and Ice Drink 
    Hot       Ice 

Jeruk    Rp 2.000,-  Rp 3.000,- 
Jeruk Nipis   Rp 4.000,-  Rp 4.000,- 
Jahe    Rp 2.000,-  Rp 2.000,- 
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Jahe Susu   Rp 4.000,-  Rp 4.500,- 
Teh jahe   Rp 3.500,-  Rp 4.000,- 
Wedang Gedang  Rp 2.000,-  Rp 3.000,- 
Teh Susu   Rp 3.500,-  Rp 4.000,- 
Susu (Vanilla/Cokelat) Rp 3.000,-  Rp 4.000,- 
Milo    Rp 3.500,-  Rp 4.000,- 
Nutrisari   Rp 3.500,-  Rp 4.000,- 
X-Josh   Rp 3.500,-  Rp 4.000,- 
X-Josh Susu   Rp 4.000,-  Rp 4.500,- 
Coffee Mix   Rp 3.500,-  Rp 4.000,- 
Nescaffee   Rp 3.500,-  Rp 4.000,- 
Cappuchino   Rp 3.500,-  Rp 4.000,- 
Moccachino   Rp 3.500,-  Rp 4.000,- 
Cochochino   Rp 3.500,-  Rp 4.000,- 

Pop Ice    -  Rp 4.000,- 
Kunir Asem    Rp 3.500,-  Rp 4.000,- 
Aqua    Rp 1.000,-   - 
 

v Soft Drink and Soda 
Soft Drink Cola Rp 4.000,- Soft Drink Sprite 
 Rp 4.000,- 
Soft drink Fanta Rp 4.000,- Happy Soda   
 Rp 6.000,- 
Fanta Milk Soda Rp 6.000,- Lemon  Squash 
 Rp 6.000,- 
Rain Cloud Coke Rp 6.000,- Green Cocktail Squash
 Rp 7.000,- 
 

v  Sheesa 
ü Various Taste of Sheesa  Rp 20.000,- 
ü Sheesa Special    Rp 25.000,-  

 

Sumber: “Goeboex Coffee” Yogyakarta, September 2009 
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