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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Budaya minum kopi di Indonesia tumbuh sebagai kebiasaan yang telah 

ada sejak jaman Belanda. Kopi telah dianggap sebagai minuman populer turun 

temurun dan sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Indonesia menjadi salah 

satu negara penghasil kopi terbesar dengan menempati urutan ke-4 dunia, hal 

ini dibuktikan dengan adanya keberadaan usaha warung kopi yang biasanya 

berada di pinggir jalan hingga kedai kopi modern atau yang biasa disebut 

dengan coffee shop yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai tempat 

berkumpul dan kemunculannya semakin merebak dari tahun ke tahun. 

Kehadiran kopi di tengah-tengah masyarakat menjadi bagian dari 

terbentuknya sebuah tradisi budaya. Perlahan tradisi mengonsumsi kopi telah 

menjadi salah satu media berkumpul dan bersosialisasi antar masyarakat. 

Ketika berkumpul, orang-orang dalam sebuah kelompok kerap kali memilih 

minuman kopi sebagai minuman utama yang menemani obrolan mereka. Bagi 

beberapa orang minuman kopi mampu meningkatkan staminanya dan bahkan 

dapat menghilangkan rasa kantuk. Tradisi masyarakat yang suka berkumpul dan 

minum kopi bersama di sebuah tempat perlahan membuat beberapa orang 

menciptakan sebuah tempat khusus untuk ngopi atau yang sering dikenal 

dengan sebutan warung kopi. 

Seiring perkembangan zaman yang berdampak pada kemajuan bidang 

teknologi memberikan pengaruh terhadap sebuah cita rasa dan cara pengolahan 

kopi. Dahulu orang hanya sebatas mengenal adanya warung kopi. Namun 

sekarang ini mulai berkembang sebuah usaha di bidang yan g sama namun 

dengan konsep yang memanfaatkan berbagai peralatan canggih untuk dapat 

menghasilkan sebuah minuman kopi yang mana usaha tersebut dikenal dengan 

nama coffee shop. 

Kegiatan menghabiskan waktu luang di coffee shop merupakan salah 

satu tren yang sedang marak di kalangan mahasiswa. Munculnya usaha coffee 

shop yang kian merebak kini telah membawa dampak baru kedalam gaya hidup 
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seseorang. Makna coffee shop saat inipun telah mengalami pergeseran. Minum 

kopi kini bukan lagi sekedar untuk menghilangkan kantuk, tapi sebagai bagian 

dari gaya hidup, di mana coffee shop menjadi tempat nongkrong yang amat 

diminati (Kasali, 2008:27). Tak jarang fungsi coffee shop dijadikan sebagai 

tempat istirahat, tempat diskusi, tempat bernegosiasi, tempat transaksi bisnis, 

bahkan seringkali dijadikan tempat untuk pergerakan politik. Pergeseran fungsi 

tersebut melahirkan fenomena sosial dan budaya baru dalam masyarakat 

sebagai akibat dari adanya perubahan perilaku tersebut (Royan, 2004:23).  

Kegiatan ngopi di coffee shop telah menjadi salah satu kebutuhan bagi 

sebagian masyarakat khususnya mahasiswa yang ingin mengisi waktu luang 

setelah menjalani rutinitasnya. Pada awalnya, coffee shop hanyalah tempat 

melepas penat. Namun, saat ini coffee shop sudah mengalami pergeseran 

makna, mengunjungi coffee shop saat ini bukan hanya sebagai tempat sebagian 

orang melakukan aktivitas konsumsi semata, namun coffee shop juga dapat 

digunakan sebagai tempat mengisi waktu luang bahkan berdiskusi. Hal ini 

didukung oleh pendapat seorang pakar dibidang pemasaran, Renald Kasali 

(2008:27) bahwa “Ngopi sekarang ini bukan lagi sekedar untuk menghilangkan 

kantuk, namun sebagai bagian dari gaya hidup, di mana coffee shop merupakan 

tempat kongkow yang amat diminati”.  

Coffee shop pada akhirnya dijadikan masyarakat sebagai ruang untuk 

melakukan berbagai aktivitas. Secara historis, coffee shop sudah terkenal 

sebagai tempat diskusi intelektual, debat politik, dan kebebasan ekspresi sosial 

(Tucker, 2011:7). Aktivitas ngopi di coffee shop seakan sudah menjadi hal yang 

biasa dan banyak dilakukan masyarakat. Mengunjungi coffee shop pada 

akhirnya sudah menjadi salah satu gaya hidup bagi kebanyakan masyakarat saat 

ini.  

Kehadiran coffee shop yang terus bermunculan seiring berjalannya 

waktu tidak terlepas dari meningkatnya jumlah konsumsi kopi. Kepopuleran 

kopi kini semakin meningkat karena sudah menjadi bagian hidup bagi 

masyarakat Indonesia. Industri kopi di Indonesia dalam beberapa kurun tahun 

terakhir terus meningkat dilihat dari semakin bertambah dan meningkatnya 
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produksi kopi olahan yang dihasilkan oleh industri pengolahan kopi. Kenaikan 

konsumsi kopi disebabkan oleh kian maraknya kemunculan coffee shop di kota-

kota besar yang dibarengi dengan semakin meningkatnya minat masyarakat 

terhadap kopi.   

Berikut data konsumsi kopi nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 

(2016-2021): 

 

(sumber: Kementrian Pertanian, 2018) 

Gambar 1.1 Kenaikan Konsumsi Kopi Nasional (2016-2021) 

Berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian 

Pertanian (2018), konsumsi kopi nasional pada 2016 mencapai sekitar 250 ribu 

ton dan tumbuh 10,54% menjadi 276 ribu ton. Konsumsi kopi Indonesia 

sepanjang periode 2016-2021 diprediksi tumbuh rata-rata 8,22%/tahun. Pada 

2021, pasokan kopi diprediksi mencapai 795 ribu ton dengan konsumsi 370 ribu 

ton, sehingga terjadi surplus 425 ribu ton. Sekitar 94,5% produksi kopi di 

Indonesia dipasok dari pengusaha kopi perkebunan rakyat. Adapun 81,87% 

produksi kopi nasional merupakan jenis robusta yang berasal dari sentra kopi di 
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Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur dan Jawa Tengah 

(Kementrian Pertanian, 2018). 

Meningkatnya konsumsi kopi nasional dinilai merupakan salah satu 

akibat dari peningkatan pengunjung dan penikmat kopi di coffee shop 

khususnya di perkotaan Indonesia dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan 

bahwa dinamika perkembangan zaman telah mengubah dimensi masyarakat 

yang berdampak pada gaya hidup termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan 

rekreasi dan hiburan. 

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang kini mulai ramai dengan 

kemunculan coffee shop, mulai dari coffee shop sederhana hingga coffee shop 

bergengsi. Di Kota Surakarta, perkembangan coffee shop rata-rata berada di 

lokasi yang berdekatan dengan aktivitas kaum muda, kampus, kawasan 

perkantoran, jalan-jalan utama hingga jalan-jalan yang pada jam-jam tertentu 

merupakan jalan yang padat kendaraan. Beberapa di antaranya menampilkan 

desain interior modern dengan menghadirkan suasana yang nyaman dan 

dilengkapi fasilitas-fasilitas pendukung seperti ruangan ber-AC, mushola, stop 

kontak, buku bacaan, bahkan tak jarang terdapat live music yang dapat membuat 

mahasiswa betah berlama-lama di tempat itu. Coffee shop juga dilengkapi 

dengan fasilitas yang tersambung dengan jaringan internet (wifi) yang memberi 

keleluasaan konsumen untuk nyaman berlama-lama terhubung dengan laptop 

atau gadget mereka. Konsumen tidak hanya berkomunikasi dan terhubung 

secara langsung dengan sesama pengunjung, tetapi juga dapat berkomunikasi 

dengan dunia virtual (maya) tanpa batas. 

Hadirnya coffee shop di Kota Surakarta membuat mahasiswa memiliki 

banyak ruang untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti mengerjakan tugas 

kuliah, menghibur diri, melakukan kegiatan diskusi, atau sekedar nongkrong 

bersama teman. Aktifitas tersebut dapat terjadi  di dalam coffee shop karena 

dengan adanya coffee shop dapat dijadikan sebagai tempat untuk beraktivitas 

para mahasiswa ketika berada di luar kampus. Artinya bahwa coffee shop yang 

dulunya dijadikan sebagai tempat untuk sekedar bersantai sambil ngopi, kini 
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beralih dijadikan sebagai ruang publik oleh mahasiswa atau dengan kata lain 

menjadi ruang kebebasan mahasiswa untuk beraktivitas.  

Ruang publik yang disematkan pada coffee shop seperti yang 

dikemukakan Habermas (1993) merupakan bagian dari ranah publik yang 

memungkinkan para warga negara datang bersama-sama mengartikulasikan 

kepentingan-kepentingannya untuk membentuk opini dan kehendak bersama 

secara diskursif. Pergeseran makna coffee shop yang beralih menjadi sebuah 

ruang publik bagi masyarakat khususnya mahasiswa memberikan berbagai 

kemungkinan bagi individu maupun kelompok untuk saling berinteraksi dalam 

membahas suatu urusan atau topik tertentu. Kebutuhan mahasiswa terhadap 

ruang publik sebagai sebuah sarana melakukan aktivitas dengan beragam 

kegiatan secara bersama-sama diwujudkan melalui interaksi sosial yang 

diakomodasi dalam ruang publik, sehingga muncul pemahaman yang sama 

karena adanya pembelajaran antara mahasiswa yang dilakukan secara terus 

menerus. 

Dalam hal ini coffee shop menjadi ikon baru tempat berkumpulnya 

kaum muda dengan berbagai urusan. Mereka yang identik dengan semangat 

perubahan, suka mencoba-coba, kemudian berkumpul, berkelompok, berbicara, 

membaca, bertukar informasi, merencanakan kegiatan, membangun jejaring 

baru kemudian menciptakan dunia baru atau imajinasi baru.  

Tidak dipungkiri, pembuktian ini kian berpengaruh terhadap kehidupan 

mahasiswa. Kini orang pergi ke coffee shop tidak hanya untuk mencicipi 

makanan atau minuman khasnya, melainkan juga untuk menghabiskan waktu 

luang dengan berbagai aktivitas. Tak jarang jika kini banyak terdapat coffee 

shop dengan desain konsep yang berbeda-beda dan fasilitas yang beragam 

karena dengan begitu akan membuat pengunjung tidak hanya menikmati 

berbagai sajian kopi saja, tetapi juga melakukan aktivitas lain didukung dengan 

suasana sekitar yang melingkupinya. 

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil data Coffee Shop yang 

berada di Kota Surakarta yang biasa dikunjungi oleh mahasiswa. Di bawah ini 

merupakan data beberapa coffee shop yang berada di Kota Surakarta: 
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Tabel 1.1 Data Beberapa Coffee Shop di Kota Surakarta 

No. Nama Coffee Shop Alamat 

1. Sekutu Kopi Jl. Brigjend Slamet Riyadi 

No.116, Keprabon, Banjarsari, 

Surakarta. 

2. Sapa Kopi Jl. Matoa Raya I, Karangasem, 

Laweyan, Surakarta. 

3. Café Tiga Tjeret Jl. Ronggowarsito No.97, 

Keprabon, Banjarsari, Surakarta. 

4. Cold N Brew Jl. Dr. Wahidin No. 15, 

Penumping, Surakarta. 

5. Senyawa Coffee Shop Jl. Prof. DR. Supomo No 11 

Sriwedari, Laweyan, Surakarta. 

6. After Midnight Coffee & Co Jl. Veteran No. 272B, Tipes, 

Serengan, Surakarta. 

7. Thamrin Coffee Jl. MH. Thamrin No. 10, Kerten, 

Laweyan, Surakarta. 

8 Kulawa Coffee Jl. MT. Haryono No. 08, 

Manahan, Surakarta. 

9. Kopibini Jl. Ki Hajar Dewantara No. 33, 

Jebres, Surakarta. 

10. Loske Coffee Service Jl. Teuku Umar No. 50, 

Keprabon, Banjarsari, Surakarta. 

11. Kopi Kepi Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 57, 

Mangkubumen, Banjarsari, 

Surakarta. 

12. Pinara Coffee Jl. Kebangkitan Nasional No. 85, 

Penumping, Laweyan, Surakarta. 

13. Asmara Rasa Coffee Jl. Veteran No. 282, Tipes, 

Serengan, Surakarta. 
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14. Dodolan Coffee Jl. Gatot Subroto No. 70, 

Kemlayan, Surakarta. 

15. Kopi Lawe Jl. Perintis Kemerdekaan No. 43, 

Laweyan, Surakarta. 

16. Tanaku Kopi Jl. Yosodipuro No. 11, 

Mangkunegaran, Surakarta. 

17. Hidden Place by Joxs Jl. Popda Nusukan ruko No. 16-

17, Surakarta. 

18. Tomuan Coffee Jl. Menteri Supeno No. 28A, 

Manahan, Surakarta. 

19. Sadari Kopi Jl. Dr. Wahidin No. 1, 

Penumping, Laweyan, Surakarta. 

20. Almamater Coffee Jl. Ir. Sutami No. 32, Jebres, 

Surakarta. 

21. Arsa Kopi Jl. Halimun, Jebres, Surakarta. 

22. Anak Panah Bizz Jl. Ronggowarsito No. 57, 

Keprabon, Banjarsari, Surakarta. 

23. Samaya Coffee Shop Jl. RE. Martadinata No. 218, 

Gandekan, Jebres, Surakarta. 

 

Melihat keberadaan coffee shop sebagai ruang publik merupakan salah 

satu aspek yang mempengaruhi pola pikir dan pola hidup yang terjadi di 

masyarakat era post-modern saat ini. Fenomena keberadaan coffee shop ini 

sangat penting untuk dikaji karena coffee shop telah mengalami pergeseran 

makna, terlebih berkaitan sebagai ruang publik bagi mahasiwa dalam 

menghabiskan waktu luang. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

mengambil judul ”Coffee Shop Sebagai Ruang Publik Mahasiswa Dalam 

Menghabiskan Waktu Luang (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa di Kota 

Surakarta).” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, selanjutnya peneliti 

merumuskan masalah penelitian kedalam pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana perkembangan coffee shop menjadi ruang publik bagi 

mahasiswa di Kota Surakarta dalam menghabiskan waktu luang? 

2. Bagaimana suasana yang dirasakan pengunjung ketika mengobrol dalam 

ruang publik coffee shop? 

3. Apa saja isi diskusi yang diperbincangkan dalam ruang publik coffee shop? 

4. Bagaimana coffee shop sebagai ruang publik di Kota Surakarta dalam 

merespon isu terkini? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengetahui bagaimana perkembangan coffee shop menjadi ruang publik 

bagi mahasiswa di Kota Surakarta dalam menghabiskan waktu luang. 

2. Mengetahui bagaimana suasana yang dirasakan pengunjung ketika 

mengobrol dalam ruang publik coffee shop. 

3. Mengetahui apa saja isi diskusi yang diperbincangkan dalam ruang publik 

coffee shop. 

4. Mengetahui bagaimana coffee shop sebagai ruang publik di Kota Surakarta 

dalam merespon isu terkini. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi mahasiswa diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan 

bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang 

permasalahan terkait. 

b. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

jenis usaha coffee shop sehingga dapat mendukung usaha tersebut dan 

ikut andil dalam pengembangan perekonomian. 

c. Masyarakat mendapat informasi coffee shop sehingga dapat 

menginspirasi mengenai peluang usaha di bidang coffee shop. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Mahasiswa mampu memanfaatkan keberadaan coffee shop dengan 

sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan kreativitas dan mampu 

melihat peluang yang terinspirasi melalui coffee shop. 

b. Bagi peneliti lain diharapkan dapat menjadi sumber rujukan maupun 

referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 
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