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Hingga saat in minuman kopi paling populer dan banyak dicari berbagai kalangan, mulai dari 

pelajar, karyawan, hingga orang tua. Tak heran usaha kedai kopi pun ada di mana-mana.  

Selain itu aneka macam menu kopi juga digandrungi oleh masyarakat. Diberbagai 

kesempatan dari sarapan pagi, jam makan siang, hingga malam hari konsumsi kopi sangat 

tinggi. Bagi anda yang ingin tahu jurus-jurus jitu memulai bisnis kopi simak ulasan berikut 

ini. 

Gaya Hidup Masyarakat Indonesia 

Kedai kopi telah menjadi tempat nongkrong yang tidak afdol dilewati saat berkumpul 

bersama teman. Dulu kopi diidentikkan sebagai minuman bapak-bapak dan orang dewasa. 

Namun sekarang kedai telah bertransformasi menjadi tempat hits anak muda loh. Setelah 

menjadi gaya hidup, bisnis kedai kopi mulai menjamur di tiap sudut kota di Indonesia. Varian 

harganya pun beragam, dibandrol  mulai dari harga 10 ribuan rupiah hingga diatas 50 ribu 

rupiah pergelas. Persaingan bisnis kedai kopi pun semakin ketat, jadi kamu harus tahu jurus-

jurusnya agar tidak kalah saing dengan kedai lain. 

Konsep Bisnis Kedai Kopi 

Konsep adalah langkah paling awal dibuat untuk menguasai pasar bisnis kopi. Oleh karena 

itu bisnis kedai kopi yang ingin dijajaki wajib dibuat seunik dan original mungkin. Temukan 

ide kedai kopi yang ada dari negara lain atau kota lain, kemudian buatlah inovasi baru. Sudah 

dipastikan masyarakat akan tertarik dengan konsep unik dan terbaru. Jadi intinya, konsep 

bisnis kedai kopi adalah sesuatu yang terkrusial dalam pembangunan awal kedai kopi. 



Target Konsumen 

Kunci sukses lainnya adalah menyesuaikan bisnis kedai kopi dengan target pasar. Pengaruh 

target pasar dan target konsumen sangat penting terhadap konsep bisnis dan modal awal yang 

dikeluarkan nanti. Pebisnis kedai kopi perlu memahami strategi yang tepat terhadap target 

konsumen dan pasar. Dengan menentukan lokasi bisnis yang akan dibangun, desain kedai 

kopi yang unik, menu, dll. 

Modal Awal Bisnis 

Persiapkan modal awal bisnis untuk sewa tempat, membeli mesin, peralatan penyajian kopi 

seperti gelas, sendok. Jangan lupa mempersiapkan modal untuk pembelian bahan baku bisnis 

kedai kopi seperti  biji kopi, susu, sirup, dan whip cream jika diperlukan. Sebaiknya modal 

awal dalam memulai bisnis kedai kopi berasal dari tabungan pribadi, hindari peminjaman 

uang dari bank atau dana peminjaman lainnya. 

Siapkan Daftar Menu Andalan 

Lakukanlah survei awal menu kopi yang telah banyak beredar dipasar. Setelah itu lakukan 

percobaan pembuatan kopi tersebut sehingga dapat menentukan menu andalan sebagai ciri 

khas dari kedai kopi. Tips mempersiapkan menu andalan yakni mencari menu yang jarang 

dijual di kedai kopi lain, modifikasi dari resep kopi sebelumnya, dan temukan referensi kopi 

dari luar kota atau luar negeri. Pilihan menu andalan harus disesuaikan dengan target pasar 

dan konsep bisnis kedai kopi. 

Menentukan Supplier Berkualitas Namun Harga Terjangkau 

Ketika membuka kedai kopi memerlukan bahan berkualitas tinggi seperti biji kopi, sirup, 

hingga susu tidak dibeli sembarangan. Maka dari itu kamu butuh supplier yang menyediakan 

kualitas bahan tinggi serta harga terjangkau. Ketika mencari beberapa supplier harus ada 

perbandingan kualitas bahan kopi dan harganya jika dibeli dalam jumlah besar. Jangan lupa 

perkirakan juga biaya transportasi bahan jika supplier berada di luar kota atau luar negeri. 

Lokasi Kedai Kopi Yang Tepat 

Salah satu faktor kesuksesan bisnis kedai kopi adalah lokasi kedai yang strategis. Letak kedai 

kopi menentukan tingkat penjualan dan banyaknya konsumen yang datang. Namun, saat ini 

walaupun kedai kopi berjarak jauh dari keramaian tetap banyak didatangi konsumen karena 

tempat yang nyaman dan dapat melepas kepenatan. Terlebih lagi jika kedai kopi tersebut 

memiliki pemandangan instagramable! 

Yah begitulah jurus-jurus jitu untuk memulai bisnis kedai kopi baru. Silahkan mencoba dan 

semoga berhasil. 

 

 


