
AntroUnairdotNet, Vol.VI/No.1/Pebruari 2017, hal 13 
 

 

Fungsi Coffee Shop Bagi Perempuan Penikmat Kopi  

(Studi Deskriptif Di Coffee Shop Hoomee Surabaya ) 

Ainun nadrah santoso 

ainunnadrah88@gmail.com 

 

 

Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga 

 

 

ABSTRAK 

 

Fungsi coffee shop bagi kaum perempuan penikmat kopi di coffee shop 

HOOMEE “bite & slurp” Surabaya. Bertujuan untuk melihat sejauh mana fungsi 

peranan & nilai suatu tempat coffee shop bagi kaum perempuan penikmat kopi . 

Peneliti menganggap penelitian ini penting karena fenomena ketertarikan kaum 

perempuan dengan coffee shop semakin besar, maka menarik untuk dibahas karena 

mulai bermunculan para penikmat kopi dari kaum perempuan. 

Penelitian ini dilakukan di coffee shop HOOMEE “bite & slurp Surabaya 

menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskfriptif dengan 

menggunakan teknik wawancara mendalam. Penelitian menggunakan informan 

sebagai subyek yang disampaikan oleh enam pengunjung di coffee shop HOOMEE 

“bite & slurp Surabaya. Penelitian ini dilakukan menggunakan Teori Fungsionalisme 

dari Malinowski untuk menganalisis hasil temuan data.  Hasil penelitian 

menunjukkan Perempuan penikmat kopi saat ini melihat coffee shop bukan hanya 

sekedar mendapatkan sajian kopi, tetapi sebagi tempat untuk berkumpul dengan 

kerabat, belajar, dan mendapatkan suasana yang nyaman serta fasilitas yang 

mendukung saat menikmati sebuah sajian kopi dengan kulitas kopi yang baik.  

 

Kata Kunci : perempuan, coffee shop,fungsionalisme.  

 

 

ABSTRACT 

 

 This study titled function coffee shop for women coffee drinkers at the 

coffee shop HOOMEE "bite and slurp" Surabaya. This study aims to see the extent of 

the role and function of the value of a coffee shop for women coffee drinkers. 

Researchers believe this study is important because a certain phenomenon, women’s 

enlarging interest in coffee shop. This topic is interesting to discuss because of the 

emerging women coffee lovers. 

 This research was conducted at the coffee shop HOOMEE "bite and slurp 

Surabaya using qualitative methods with a deskfriptif type of study using in-depth 

interview techniques. This research use informants as subjects delivered by a six 
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diners at the coffee shop HOOMEE "bite and slurp Surabaya. This research was 

conducted using the theory of functionalism of Malinowski to analyze the findings of 

the data. The results shows that currently, women coffee drinkers see coffee shops not 

only as a place to drink coffee, but as a place to gather with relatives, learn, and get a 

comfortable atmosphere as well as the supporting facilities while enjoying a grain of 

coffee with a good-quality coffee. 

 

Keywords : women, coffee shop, functionalism 

 

Pendahuluan 

 

Perkembangan minuman kopi sampai 

saat ini memiliki peningkatan yang 

cukup besar, dimana tingkat konsumsi 

masyarakat mengenai kopi sudah 

menjadi gaya hidup seperti 

mengkonsumsi kopi dikedai-kedai 

modern atau warung kopi. Di 

Indonesia kebiasaan minum kopi sejak 

dulu dilakukan di warung kopi pinggir 

jalan dan biasanya hanya didominasi 

oleh kaum pria dewasa. Seiring dengan 

semakin tingginya daya beli 

masyarakat dan tuntutan gaya hidup 

masyarakat urban yang semakin pesat 

di kota-kota besar, saat ini minum kopi 

juga dinikmati oleh anak muda baik 

laki-laki maupun perempuan.  

“ Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia 

(AEKI) mencatat bahwa konsumsi 

kopi orang Indonesia terus naik sejak 

tahun empat tahun silam. Hal ini 

terungkap dari hasil survey asosiasi 

terkait kebutuhan kopi yang naik 

sebesar 36 persen sejak tahun 2010 

hingga 2014. Anggota Kompartemen 

Industri dan Kopi Spesialti AEKI 

Moelyono Soesilo menjelaskan 

kenaikan tersebut turut dipengaruhi 

oleh pertumbuhan ekonomi yang 

memicu kemunculan masyarakat 

kelas menengah. Masyarakat kelas 

menengah ini memiliki gaya hidup 

yang bermacam-macam, salah 

satunya mengkonsumsi kopi di 

kedai-kedai kopi modern,” 

(https://m.tempo.co/read/news/2014/

06/30/092589168/orang-indonesia-

makin-gemar-minum-kopi minggu, 25 

september 2016;19:20) 

 

 

Gaya hidup "nongkrong" dalam 

konteks minum kopi dapat dikaitkan 

dengan perbedaan gender dimana 

mengkonsumsi kopi dapat dilihat dari 

fungsinya seperti, fungsi sebagai gaya 

hidup atau fungsi yang dapat dilihat 

dari pola perilaku konsumen terkait 

dengan gender. Saat ini kegiatan 

"nongkrong" dan ngopi tidak hanya 

https://m.tempo.co/read/news/2014/06/30/092589168/orang-indonesia-makin-gemar-minum-kopi
https://m.tempo.co/read/news/2014/06/30/092589168/orang-indonesia-makin-gemar-minum-kopi
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dilakukan oleh kaum pria saja tetapi 

juga dilakukan oleh kaum perempuan. 

Minum kopi kini menjadi bagian dari 

gaya hidup kaum urban, khususnya 

pada kaum perempuan. Bahkan tradisi 

meminum kopi akhirnya tidak hanya 

sekedar pelepas dahaga namun 

menjadi gaya hidup. Pesatnya 

perkembangan zaman dan dibantu oleh 

peran media sosial membuat trend 

meminum kopi di coffee shop menjadi 

viral dan ramai di perbincangakan. 

Banyak aktifitas kehidupan 

masyarakat seperti rapat, pertemuan 

bisnis, reuni, kencandan lain 

sebagainya dihiasi dengan secangkir 

kopi. Tidak hanya itu sejumlah tempat 

minum kopi pun didesain secara 

khusus, sehingga suasana minum kopi 

benar-benarmembawa suasana segar 

dan nyaman. Hal inilah yang membuat 

tren peminum kopi terus meningkat. 

Sedangkan coffee shop ialah tempat 

yang menyediakan berbagai macam 

olahan minuman jenis kopi yang 

dibuat dengan teknik yang berbagai 

macam jenisnya ada yang 

menggunakan manual presso, drip, 

v60, frech press, dimana kopi disajikan 

tidak dengan ampasnya sedangkan 

kopi yang dihidangkan dengan 

ampasnya ialah kopi tubruk, dimana 

teknik tersebut adalah teknik yang 

sangat muda di gunakan. Di tempat 

coffee shop ada juga yang menggunkan 

mesin kopi dimana kopi dioala secara 

otomatis dengan ketepatan pembuatan 

karena terdapat ukuran yang tepat.  

Konsep coffee shop sendiri saat ini 

bermacam-macam dengan berbagai 

keunikan dan ciri khas masing-masing 

sehingga membuat para konsumen bisa 

memilih tempat yang sesuai dengan 

kebutuhannya, seperti menyediakan 

fasilitas akses internet dan tempat yang 

nyaman untuk berkumpul atau sekedar 

menikmati hidangan kopi.         Seiring 

perkembangan zaman coffee shop 

tidak hanya menyediakan berbagai 

macam menu kopi saja, namun banyak 

modifikasi yang di tambahkan seperti 

tampilan interior dan eksterior dari 

coffee shop itu sendiri. Hal tersebut 

bertujuan untuk menarik minat dari 

konsumen, karena pengaruh dari 

kebutuhan masyarakat kota akan 

hiburan dan pelepas penat. Salah satu 

modifikasi yang dilakukan antaralain 
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memberikan kesan bahwa coffee shop 

tersebut jauh dari kesan hirupikuk kota 

yang ramai, seperti menambahkan 

ornamen taman, live musik dan konsep 

pegunungan, hal tersebut dilakukan 

selain untuk memberikan keunikan 

namun digunakan sebagai alat promo 

atau mencari pelanggan untuk 

mengenali keunikan dari sebuah coffee 

shop. Para pengguna coffee shop 

sendiri akan memilih tempat dan 

fasilitas apa yang akan mereka 

gunakan sesuai dengan keperluan dan 

keperuntukan mereka, baik dilihat dari 

segi hiburan ataupun standart mereka 

untuk menikmati sebuah kopi dengan 

kondisi tempat yang mereka inginkan. 

“Catatan sejarah awal tentang tempat 

publik yang menyajikan kopi adalah 

pada tahun 1475. Kiva Han adalah 

nama Coffee shop pertama yang 

berlokasi di Constantinopel di Turki 

(sekarang Istanbul). Kopi adalah 

produk penting pada saat itu. Di Turki 

pada waktu itu adalah legal bagi 

seorang perempuan dapat menuntut 

cerai suaminya jika suaminya itu tidak 

dapat menyuplai cukup kopi. Kopi 

Turki disajikan sangat kental, 

hitamdantakdisaring”.(http://warungko

pishop.blogspot.co.id/2013/02/sejarah-

coffee-shop.html, rabu, 14 oktober 

2015; 18:15).  

 

 

Metode penelitian 

Metode penelitian yang akan 

digunakan adalah kualitatif deskriptif 

dengan cara melakukan pengamatan 

dan wawancara terhadap custumer 

perempuan penikmat kopi yang sedang 

berkunjung di coffee shop yang ada di 

Surabaya tepatnya di HOOMEE Bite 

& Slurp. Menurut (Moleong, 2005:90)  

mendefinisikan “metodologi kualitatif” 

sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Malinowski memberikan ketegasan 

pandangan melalui teorinya yang 

mengasumsikan bahwa segala aktivitas 

manusia dalam unsur kebudayaan 

sebenarnya bermaksud memuaskan 

sejumlah kebutuhan naluri atas seluruh 

kehidupannya sendiri. 

(http://www.scribd.com/mobile/doc/47

065292?width=683 / fungsionalismen 

Malinowski – scribd, diakses pada 

tanggal 24 November 2016). 

Seadangkan dari hasil yang diperoleh 

melalui hasil wawancara dari 

narasumber fungsi Coffee shop 
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HOOMEE bagi perempuan penikmat 

kopi bukan hanya sekedar memenui 

kebutuhan minum kopi namun juga 

menjadi suatu tempat yang memiliki 

bebagai fasilitas pendukung sehingga 

kaum perempuan penikmat kopi yang 

berkunjung merasa dirinya lebih puas 

di HOOMEE dibandingkan dengan 

warung kopi atau kedai kopi lainnya. 

Berikut adalah kutipan dari 

narasumber yang  merasa dirinya lebih 

nyaman di HOOMEE.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Fungsi Coffee shop Bagi Perempuan 

Penikmat Kopi 

peneliti akan menjelaskan 

temuan data lapangan dengan 

memasukkan teori fungsionalisme dari 

Bronislaw Malinowski. Peneliti juga 

melihat temuan data dengan rumusan 

masalah yang digunakan untuk 

menyusun tulisan. Menjabarkan 

kemunculan Coffee shop di Surabaya 

merupakan kunci utama dari 

perkembangan masyarakat urban 

dalam menikmati sebuah kopi dengan 

penawaran konsep yang berbeda dari 

warung kopi pada umumnya. 

 Perkembangan jaman serta 

mobilitas dan gaya hidup masyarakat 

urban memunculkan suatu ide atau 

gagasan baru. Terdapat tiga proses 

perubahan kebudayaan yang 

berpengaruh terhadap ide atau gagasan 

baru pada masyarakat : 

(1) Invensi, yakni proses di mana 

ide-ide baru diciptakan dan 

dikembangkan. Tahapan ini 

individu baru memikirkan 

sebuah konsep baru berupa ide 

dan belum direalisasikan dalam 

kehidupan nyata. Namun 

tindakan tersebut akan 

dikemukakan sebagai temuan 

baru. Jika dikaitkan dengan 

temuan data dilapangan, 

invensi muncul pada owner 

atau pemilik Coffee shop 

sebagai pemikir dalam 

mengambangkan bidang usaha 

yang bergerak di bidang kopi.  

(2) Difusi, yakni proses di mana 

ide-ide baru itu dikomunikasikan ke 

dalam sistem sosial. Tahapan ini 

muncul sebuah gagasan yang akan 
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menjadi sebuah nilai atau patern sosial 

dalam masyarakat apabila 

perkembangan sebuah gagasan di 

setujui menjadi nilai dalam masyarakat 

akan berkembang menjadi norma atau 

nilai dan dapat diwujudkan menjadi 

sebuah kebudayaan dalam masyarakat. 

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan 

temuan data dilapangan, bahwa 

HOOMMEE melakukan difusi sosial 

dimana penerapan Coffee shop tidak 

hanya pada kalangan tertentu saja 

namun dapat diterima diberbagai 

kalangan dan menjadi salah satu lokal 

penyedia kopi yang memiliki konsep 

rumahan sehingga dapat diterima 

konsumen dari berbagai kalangan.    

(3) Konsekuensi, yakni perubahan-

perubahan yang terjadi dalam sistem 

sosial sebagai akibat pengadopsian 

atau penolakan dari sebuah inovasi. 

Perubahan terjadi jika penggunaan 

atau penolakan ide baru itu 

mempunyai akibat. Tahapan tersebut 

masyarakat akan menilai sebuah ide 

baru yang muncul sesuai dengan 

masyarakat atau tidak dalam tahapan 

tersebut dapat memunculkan sebuah 

kontrofersi dalam masyarakat. Jika 

dikaitkan dengan temuan data 

lapangan inovasi yang dilakukan oleh 

pemilik HOOMMEE yaitu tidak hanya 

menyediakan sebuah sajian menu dan 

langsung dikonsumsi oleh konsumen 

namun pihak cafe melakukan edukasi 

atau menjelaskan bagaimana jenis kopi 

dalam menu yang disajikan. 

Perkembangan Coffee shop 

HOOMEE Di Surabaya 

Perkembangan Coffee shop di 

Surabaya semakin meningkat dengan 

munculnya perusahaan penyedia kopi 

untuk menyasar kalangan masyarakat 

urban atau perkotaan. Ramainya 

perusahaan kopi saset memunculkan 

Coffee shop di Surabaya dengan 

berbagai konsep unik yang 

bermunculan, salah satunya HOOMEE 

yang mulai berdiri pada tahun 2014.  

Munculnya konsep coffe shop 

dipengaruhi oleh daya saing market 

atau penjualan. Semakin unik dan 

lengkap fasilitas yang ditawarkan oleh 

coffe shop maka dapat berdampak 

pada eksistensi sebuah Coffee shop 

tersebut. Tidak hanya fasilitas dan 

tampilan yang unik saja, tapi perlu 

adanya peran media serta pelayanan 
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atau service dari Coffee shop itu 

sendiri untuk mendatangkan 

konsumen. 

Masyarakat melihat perkembangan 

coffe shop di Surabaya sebagai 

pelengkap dari hiburan masyarakat 

urban. Perkembangan coffe shop yang 

berada di Surabaya memiliki pengaruh 

pada gaya hidup masyarakat urban.  

Pengaruh Coffee shop Pada Kaum 

Urban Di Surabaya 

 Pengaruh Coffee shop yang dapat 

dirasakan secara langsung oleh 

masyarakat Surabaya. Selain 

menyediakan minuman kopi coffee 

shop juga menjadi sarana hiburan, 

tempat kumpul keluarga, tempat 

rapat, nongkrong, kerja dan 

mengerjakan tugas. Seperti hasil 

dari beberapa data yang diperoleh 

di lapangan oleh perempuan 

penikmat kopi dibawah ini :  

“...Banyak mas biasanya saya lakukan 

dicafe ini, biasanya sih sambil 

minum kopi, saya ngerjain tugas-

tugas kuliah bersama teman-teman 

kampus saya, sembari saya 

mengerjakan tugas terkadang saya 

juga nongkrong ngopi karena itu 

salah satu hobi saya. Lalu saya juga 

sering mengadakan rapat dengan 

panitia-panitia untuk acara kampus 

dicafe ini, karena cafe ini juga 

menyediakan tempat yang begitu 

nyaman untuk mengadakan rapat.” 

(informan Silvi). 

  

 Dari hasil data yang diperoleh 

dilapangan Coffee shop saat ini tidak 

hanya menjadi sebuah tempat untuk 

menikmati kopi saja, namun juga 

menjadi sebuah tempat sarana tempat 

hiburan, berkumpul dan tempat rapat. 

Fungsi Coffee shop Bagi Konsumen 

Perempuan Penikmat Kopi 

Kopi adalah minuman yang di 

hasilkan dari biji kopi yang diproses 

dengan pengolahan yang dari tanaman 

biji kopi. Minuman ini yang sangat 

digemari oleh banyak orang dibelahan 

dunia, kopi sendiri memiliki cita rasa 

yang unik dari setiap karakternya dan 

secara visual meniliki warna yang 

kurang menarik namun bila kopi 

diolah dengan baik dan dicampur 

dengan bahan yang mendukung akan 

menjadi minuman yang  nikmat. Jenis 

kopi ada dua yaitu kopi arabika dan 

kopi robusta. Minum kopi saat ini 

menjadi sebuah kebiasaan yang tidak 

hanya dilakukan di rumah, namun 
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dengan adanya Coffee shop saat ini 

penikmat kopi lebih mudah 

mendapatkan kualitas kopi yang 

diinginkan. Sosiolog telah menobatkan 

Coffee shop sebagai “tempat ketiga” 

yang menciptakan persahabatan dan 

sosialisasi sebagai alternatif selain di 

rumah dan tempat kerja (Oldenburg, 

1989). Namun, saat ini telah terjadi 

perubahan dalam penggunaan dan 

kebiasaan di Coffee shop. Orang-orang 

memanfaatkan coffe shop terutama 

sebagai tempat umum dan ruang 

bersama untuk bekerja. Secara historis, 

peneliti telah menegaskan bahwa 

Coffee shop berfungsi sebagai ruang 

yang ideal untuk berbicara bebas 

tentang masalah politik dan sosial. 

 

Karena banyaknya Coffee shop 

yang bermuculan di kota-kota besar 

seperti halnya kota Surabaya. Salah 

satu Coffee shop yang ada di Surabaya 

HOOMEE “bite & slurp” memiliki 

cita rasa kopi yang disajikan dengan 

pelayanan dan tempat dengan 

lingkungan yang nyaman. Namun 

tidak hanya meminum kopi yang bisa 

di lakukan di HOOMEE banyak 

fasilitas dan tempat yang bisa 

dilakukan oleh konsumen perempuan 

penikmat kopi. Seperti pendapat dari  

beberapa konsumen perempuan 

penikmat kopi di bawah ini : 

 

“...Kalau saya disini 

gitu biasanya sama 

temen buat bahas apa 

gitu biar lebih enak 

ngomongnya di temenin 

kopi, soalnya 

dasarannya saya suka 

nongkrong mas jadi 

makanya kalau ada 

rapat atau ngumpul 

sama temen lebih enak 

di Coffee shop.” 

(informan Diba). 

 

Saat ini banyak Coffee shop 

yang berlomba-lomba menyediakan 

fasilitas dan kenyamanan untuk 

kepuasan pengunjung yang datang ke 

coffe shop, begitu juga konsep 

pembangunan Coffee shop sangat 

berpengaruh bagi konsumen karena 

para konsumen sekarang lebih pintar 

memilih Coffee shop yang mana akan 

dipilih dan dikunjungi, adanya konsep 

yang menarik dan berbeda dari Coffee 

shop yang lainnya maka akan ada 

sesuatu yang diperoleh konsumen dan 
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akan terjadi pemilihan bagi konsumen 

untuk memilih suatu tempat yang akan 

dikunjungi. 

Kemunculan wifi (teknologi 

internet nirkabel kecepatan tinggi) 

secara signifikan telah mengubah 

aktivitas sosial café. Jumlah 

penggunaan Coffee shop untuk 

bersosialisasi menjadi berkurang dan 

lebih sebagai tempat untuk membaca, 

bekerja, dan produktivitas (Woldoff, 

Lozzi & Dilks, 2013). Dengan 

berkembangnya teknologi, Coffee shop 

menjadi tempat favorit kaum muda 

perkotaan menikmati koneksi internet 

gratis untuk keperluan hiburan, 

pekerjaan, atau sekolah sekaligus 

menjadi ajang berkumpul dengan 

teman usai jam sekolah, kuliah, atau 

kerja. Dari hasil penelitian yang 

diperoleh  dari wawancara dan 

dikemukakan oleh konsumen 

perempuan penikmat kopi yakni tidak 

hanya memenuhi kebutuhan untuk 

minum kopi atau makan makanan 

ringan (snack), namun sebagai 

mendekatkan diri dengan menjalin 

komunikasi dekan teman dan saudara 

maupun para karyawan di Coffee shop 

HOOMEE “bite & slurp”. Berikut 

ulasan beberapa konsumen perempuan 

penikmat kopi datang ke Coffee shop 

HOOMEE “bite & slurp” Surabaya 

diantaranya yakni : 

 

“...Selain minum kopi, sama 

sering ngerjain tugas, rapat dan 

juga deket dengan kampus saya 

mas, tempatnya juga cocok 

buat ngumpul sembari 

nyelesaiin laporan kuliah , enak 

ada akses internet Wifi gratis 

kenceng pula speed nya, 

hahaha.” (informan Maya). 
 

 

Menurut Suratno dan Rismiati 

(2001: 174) adalah pola hidup 

seseorang dalam dunia kehidupan 

sehari-hari yang dinyatakan dalam 

kegiatan, minat dan pendapat yang 

bersangkutan. Gaya hidup 

mencerminkan keseluruhan pribadi 

yang berinteraksi dengan lingkungan. 

Maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwa gaya hidup adalah pola hidup 

seseorang yang dinyatakan dalam 

kegiatan, minat dan pendapatnya 

dalam membelanjakan uangnya dan 

bagaimana mengalokasikan waktu.  
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Gaya hidup masyarakat saat ini 

untuk memenui kebutuhannya seperti 

halnya minum coffee saat ini mulai 

berkembang dengan adanya tempat-

tempat yang menyediakan berbagai 

olahan kopi yang biasanya disebut 

dengan nama Coffee shop. Dengan 

berkembangnya masyarakat urban, 

Coffee shop menjadi tempat favorit 

kaum muda perkotaan serta tempat 

untuk berkumpul yang telah melekat 

dan menjadi gaya hidup anak muda. 

Hal ini mengakibatkan beberapa 

pengunjung Coffee shop memiliki 

kecenderungan untuk beraktivitas dan 

menghabiskan waktu di Coffee shop. 

mengenai gaya hidup ngopi di Coffee 

shop seperti halnya para konsumen 

biasanya datang ke Coffee shop karena 

adanya waktu luang disela-sela 

kegiatan. Dari hasil  data yang 

diperoleh dari pendapat beberapa 

konsumen perempuan penikmat kopi 

yang berkunjung di Coffee shop 

HOOMEE “bite & slurp” Surabaya 

antara lain : 

 

“...Saya kesini biasanya sehabis 

jam kuliah saya selasai mas 

untuk waktu sendiri biasanya 5 

jam untuk menghabiskan waktu 

disini mas terkadang sampai 

cafe ini tutup mas hehehe.” 

(informan Fidela). 
 

Malinowski memberikan 

ketegasan pandangan melalui teorinya 

yang mengasumsikan bahwa segala 

aktivitas manusia dalam unsur 

kebudayaan sebenarnya bermaksud 

memuaskan sejumlah kebutuhan naluri 

atas seluruh kehidupannya sendiri. 

(http://www.scribd.com/mobile/doc/47

065292?width=683 / fungsionalismen 

Malinowski – scribd, diakses pada 

tanggal 24 November 2016). 

Seadangkan dari hasil yang diperoleh 

melalui hasil wawancara dari 

narasumber fungsi Coffee shop 

HOOMEE bagi perempuan penikmat 

kopi bukan hanya sekedar memenui 

kebutuhan minum kopi namun juga 

menjadi suatu tempat yang memiliki 

bebagai fasilitas pendukung sehingga 

kaum perempuan penikmat kopi yang 

berkunjung merasa dirinya lebih puas 

di HOOMEE dibandingkan dengan 

warung kopi atau kedai kopi lainnya. 

Berikut adalah kutipan dari 
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narasumber yang  merasa dirinya lebih 

nyaman di HOOMEE : 

 

“...Pastinya minum kopi mas 

saat saya datang ke HOOMEE 

dimana kopi yang saya  

inginkan dibuat dengan teknik 

penyeduhan yang benar, 

sehingga mendapatkan cita rasa 

yang pas saat di minum dan 

didukung dengan fasilitas yang 

nyaman untuk berkumpul, 

karena dibandingkan dengan 

warung kopi mas yang sama-

sama menjual minuman kopi 

namun teknik yang digunakan 

sangat sederhana mas sehingga 

tidak bisa mendapatkan cita 

rasa dari minuman kopi itu 

sendri mas, tapi selain itu juga 

nongkrong sama ngobrol sama 

temen-temen soal kuliah, 

fasion, sampai-sampai pacaran 

juga mas hehehe, kalau 

diwarung kopi menurut saya 

kurang nyaman dari segi 

fasilitas dan lingkungannya .” 

(informan Bella). 

 

 Dari konsep yang diangkat 

dari HOOMEE menyediakan 

kenyamanan dan edukasi mengenai 

jenis-jenis kopi dan cita rasa yang 

diingkan bagi konsumen.  

 Hal itu terbukti fungsi Coffee 

shop bagi konsumen penikmat kopi 

adalah sebagai media komunikasi 

untuk mengekpresikan dirinya kepada 

lingkungan dan pihak lainnya. Sebagai 

mana dijelaskan dari teori 

fungsionalisme yang dikemukakan 

oleh Malinowski bahwa setiap 

kelompok sosial atau organisasi sosial 

yang memiliki kesenangan untuk 

berkumpul dan berinteraksi, baik 

untuk melakukan kegiatan yang 

bersifat penting ataupun hanya sekedar 

bersantai. Namun kegiatan serta 

aktifitas tersebut sengaja dilakukan 

hingga terjadi secara terus-menerus, 

dan perilaku tersebut berkembang 

kedalam bentuk yang lebih solid atau 

akrab. Tanpa disadari segala 

kesenangan dan keinginan manusia 

terhadap sesuatu hal selalu sengaja 

untuk dipenuhi dan dianggap sebagai 

bagian dari kebutuhan. Dalam suatu 

perkumpulan kelompoknya seseorang 

dapat dengan sengaja merekayasa 

keadaan atau situasi. 

 

Kesimpulan 

 Minum kopi saat ini menjadi 

sebuah kebiasaan yang tidak hanya 

dilakukan di rumah, namun dengan 
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adanya Coffee shop saat ini penikmat 

kopi lebih mudah mendapatkan 

kualitas kopi yang diinginkan. 

Peningkatan pengunjung dan penikmat 

kopi di coffee shop khususnya di 

perkotaan Kota Surabaya 

menunjukkan bahwa dinamika 

perkembangan zaman telah mengubah 

dimensi masyarakat yang berdampak 

pada gaya hidup termasuk dalam hal 

pemenuhan kebutuhan rekreasi dan 

hiburan. 

 Mengenai coffee shop itu 

sendiri ialah suatu tempat untuk 

mendapatkan sebuah sajian kopi secara 

spesifik, dari segi rasa dan jenis kopi 

bisa dipilih di coffee shop karena 

banyaknya jenis kopi yang di sediakan. 

Teknik yang digunakan coffee shop 

dalam penyajian atau pengolahan 

sangat beragam, sehingga para 

konsumen bisa menikmati sajian kopi 

dengan berbagai teknik penyajian. 

Fasilitas yang disediakan oleh coffee 

shop saat ini berbagai macam, sepeti 

adanya tempat untuk berkumpul, rapat 

dan nongkrong. Selain itu juga 

terdapat fasilitas pendukung yaitu wifi 

sebuah jaringan internet yang 

disediakan bagi konsumen penikmat 

kopi.  

Fungsi coffee shop  bagi 

perempuan penikmat kopi  dari aspek 

sosial dan bisnis yakni memanfaatkan 

coffee shop untuk mendapatkan sajian 

kopi secara spesifik, dari segi rasa dan 

jenis kopi bisa dipilih di coffee shop 

karena banyaknya jenis kopi yang di 

sediakan. 

 Fungsi coffee shop bagi 

perempuan penikmat kopi dari aspek 

sosial dan gaya hidup yaitu sebagi 

tempat untuk berkumpul dengan 

kerabat, belajar, dan mendapatkan 

suasana yang nyaman serta fasilitas 

yang mendukung saat menikmati 

sebuah sajian kopi dengan kulitas kopi 

yang baik.  

 

Daftar Pustaka  

(https://m.tempo.co/read/news/

2014/06/30/092589168/orang-

indonesia-makin-gemar-

minum-kopi minggu, 25 

september 2016;19:20) 

 

https://m.tempo.co/read/news/2014/06/30/092589168/orang-indonesia-makin-gemar-minum-kopi
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