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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Gaya Hidup (lifestyle) adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa 

berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Istilah 

gaya hidup pada awalnya dibuat oleh psikolog Austria, Alfred Adler, pada tahun 1929. 

Gaya hidup menurut (Kotler, 2002) adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan 

“keseluruhan diri seseorang” dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup 

menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia. Secara 

umum dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup yang dikenali dengan bagaimana orang 

menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan, apa yang dianggap penting terhadap 

lingkungan atau minat, dan apa yang dipikirkan tentang diri sendiri dan dunia di sekitarnya 

(opini). Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas, minat dan 

opini khususnya yang berkaitan dengan citra diri untuk merefleksikan status sosialnya. 

Gaya hidup dapat dijadikan jendela dari kepribadian masing-masing individu. Setiap 

individu berhak dan bebas memilih gaya hidup mana yang dijalaninya, baik itu gaya hidup 

mewah (glamour), gaya hidup hedonis, gaya hidup punk, gaya hidup sehat, gaya hidup 

sederhana dan sebagainya. Gaya hidup bisa dilihat dari penampilan seseorang, cara 

berpakaian, kebiasaan dan lain-lain. 

Di zaman modern ini penampilan merupakan faktor penting dimana kepribadian 

seseorang akan tercermin dari bagaimana orang itu terlihat dalam pergaulannya di 

masyarakat. Penampilan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri, menarik perhatian orang 

dan meningkatkan kepercayaan dari orang lain. 

Memiliki penampilan yang menarik sudah menjadi kebutuhan penting yang harus 

dipenuhi setiap orang, baik wanita maupun pria. Dahulu pria sering beranggapan, 

penampilan luar tidaklah penting. Sekarang tidak lagi, para pria sudah sadar akan 

penampilan. Baik itu di dalam bidang karir untuk menjalin relasi bisnis, dalam kehidupan 
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sosial untuk meningkatkan citra diri, atau bahkan dalam hal relasi pribadi, penampilan yang 

baik merupakan salah satu hal yang diperlukan. 

Penampilan fisik manusia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penampilan luar manusia yang mudah diamati dan dinilai oleh manusia lain. Penampilan 

fisik secara disadari atau tidak, dapat menimbulkan respon atau tanggapan tertentu dari orang 

lain. Sekalipun, dalam kenyataannya banyak ahli yang tidak setuju jika penilaian akan 

seseorang didasarkan pada penampilan luarnya saja. 

Penampilan (appearance) adalah keadaan lahiriah (fisik) yang dapat dilihat oleh orang 

lain dan mencerminkan kepribadiannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa penampilan yang 

menarik tidak hanya diperlukan dalam kehidupan pribadi maupun sosial, tetapi juga 

diperlukan dalam kehidupan karir seseorang. 

Pria dikalangan menengah ke atas yang sadar akan penampilan biasa disebut dengan 

pria metroseksual dan saat ini banyak pria yang ingin menyatakan dirinya sebagai pria 

metroseksual. Masyarakat umum tidak asing lagi dengan istilah metroseksual. Pria 

metroseksual ditandai dengan penampilannya yang tercermin melalui model rambut, 

dandanan dan cara berpakaiannya. Diantara ketiga hal tersebut, model potongan rambut 

merupakan prioritas utama. Pria metroseksual mengekspresikan penampilannya dalam 

bentuk potongan rambut yang sesuai dengan seleranya. Fenomena ini selaras dengan teori 

metroseksual dalam buku yang ditulis Mark Simpson, berjudul Male Impersonators, 1994. 

Mark Simpson menuturkan bahwa yang dimaksud metroseksual adalah pria lajang, yang 

hidup di daerah perkotaan yang merupakan kelas menengah ke atas dengan penghasilan yang 

cukup besar dan berlebih, di mana penampilan menjadi sangat penting dalam bersosialisasi. 

Pria metroseksual ini berorientasi tampil bergaya sepanjang zaman (Mitchell dan Lodhia, 

2016). Pria metroseksual mempunyai kebiasaan mencukur rambut di barber shop, 

sebagaimana dikemukakan dalam penelitian mengenai Barber shop sebagai Medium 

Representasi Identitas Kaum Pria Metroseksual (Clairine Vania, 2017). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Boston Consulting Group 

(Bppk.kemenku.go.id) bahwa terdapat pertumbuhan kelas menengah sebesar 64%, dari 

tahun 2012 berjumlah 41,6 jt jiwa yang akan meningkat menjadi 68,2 jt jiwa pada tahun 
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2020. Kategori penduduk kelas menengah tersebut adalah penduduk dengan pengeluaran 

bulanan antara 2 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah. Dimana kategori ini akan menjadi 

mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini menjadi peluang yang terbuka lebar bagi kalangan 

pelaku bisnis untuk membidik pasar barber shop, karena pria metroseksual merupakan 

kategori penduduk kelas menengah yang jumlahnya mayoritas. 

Pangsa pasar terkait dengan penyediaan jasa perawatan rambut dan penampilan pria 

memang bukan menjadi peluang baru, tetapi memiliki potensi pasar yang besar. Seiring 

dengan berkembangnya gaya hidup dan kebutuhan para pria perkotaan untuk tampil sebagai 

pria metroseksual, penyediaan jasa untuk menjadikan penampilan para pria lebih menarik 

dan tempat yang nyaman untuk bersantai disela-sela aktifitasnya adalah peluang besar bagi 

para pelaku bisnis untuk dapat menyediakan produk barang atau jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhannya. Peluang bisnis ini diperkuat penelitian tentang stereotip pria metroseksual di 

Taiwan dengan judul “Preliminary Study on the Metrosexual Stereotype” yang 

menggambarkan pria muda, narsis, modis, berorientasi estetika dan bersedia meluangkan 

waktu istirahat dalam keindahan dan mode. Mereka suka menghabiskan waktu dan uangnya 

untuk penampilannya dan gaya hidup yang lebih baik (Pan dan Jamnia, 2015). 

Barber shop adalah salah satu bisnis yang sedang berkembang. Fenomena Barber shop 

sendiri di Indonesia tidak lepas dari tren rambut pria dengan gaya undercut hampir di seluruh 

penjuru dunia. Gaya undercut sendiri sebenarnya telah ada sejak era 1920, 1930, 1940, 1990 

yang didominasi kalangan pria. Gaya rambut ini memiliki ciri yaitu rambut di bagian atas 

kepala panjang dan di kedua sisi serta belakang kepala hanya disisakan sedikit rambut. Di 

Indonesia, terdapat beberapa gaya rambut yang menjadi fenomena tersendiri. Tren gaya 

rambut sendiri biasanya menjadi booming karena seseorang yang menjadi trendsetter. Gaya 

rambut yang menjadi tren seperti Gaya Rambut Fade atau biasa disebut dengan Fade Haircut 

merupakan potongan rambut yang memotong hingga tipis bagian samping dan belakang 

kepala dan juga membiarkan rambut bagian atas tetap panjang, Gaya rambut Short Back and 

Sides memiliki potongan yang panjang pada bagian atas, Pompadour pada umumnya 

ditandai dengan volume rambut yang tebal pada bagian atasnya, dan yang terakhir adalah 

gaya rambut Undercut. 



4  

Bermacam model-model style rambut, kini telah menjadi tren anak muda maupun pria 

dewasa. Semakin berkembangnya pengetahuan informasi lintas batas di dunia, semakin 

sering pula perubahan-perubahan gaya dan model rambut mengikuti style yang sedang up to 

date dan hits. 

PT. Jeeva Works Corporation hadir meramaikan bisnis ini untuk menjawab keinginan 

masyarakat yang semakin senang bergaya dan semakin sadar akan penampilan dengan 

memilih model rambut yang Stylist. Pada dasarnya sebagian besar pria malu masuk ke salon-

salon yang biasa, dikarenakan tidak mau disebut “feminim”, dikarenakan di salon tersebut 

sebagian besar pengunjungnya kaum wanita. Namun Konsumen target pasar usaha salon 

khusus laki–laki “Barber shop” lebih jelas dan spesifik. 

Dengan banyaknya permintaan jasa pangkas rambut masyarakat, khususnya pria 

dewasa ini berdampak terhadap persaingan gerai-gerai barber shop yang memang melayani 

jasa potong rambut pria untuk memenuhi permintaan konsumen yang beragam. Pemilik 

Barber shop akhirnya dituntut untuk selalu melakukan perubahan atau inovasi dan 

memberikan pelayanan terbaik agar konsumen merasa puas terhadap gerai barber shop yang 

memberikan pengalaman berkunjung yang berkesan. 

Agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada semua konsumen barber 

shop maka diperlukan pemahaman akan tipe-tipe manusia. Terdapat dua karakter manusia 

yaitu ekstrovet dan introvet. Tipe Ekstrovet adalah tipe karakter manusia yang terbuka, 

senang bergaul selalu mengemukakan pendapatnya atau suka mengobrol. Tipe introvet 

adalah tipe karakter manusia yang cenderung pendiam dan sulit untuk mengemukakan 

pendapatanya. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Carl Jung pada tahun 1920 yang 

dikembangkan lebih lanjut oleh Eysenck pada tahun 1980. 

Konsumen barber shop yang memiliki tipe ekstrovet akan dengan mudah dapat 

menyampaikan model rambut yang diinginkan kepada hairstylist sehingga hairstylist dapat 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan pelangganpun akan 

puas dengan hasil pelayanan hairstylist karena dapat mengekspresikan dirinya melalui gaya 

rambut yang diinginkannya. 
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Konsumen barber shop yang memiliki tipe introvet tidak akan mengungkapkan 

keinginannya kepada hairstylist, bahkan jika hairstylist menanyakan model seperti apa yang 

diinginkan, tipe ini sulit mengungkapkan keinginannya dengan jelas. Tipe ini percaya 

sepenuhnya akan jenis dan model potongan rambutnya kepada hairstylist dan tidak akan 

mengungkapkan puas atau tidak puas dengan layanan hairstylist. Tetapi jika ternyata 

hasilnya tidak sesuai harapannya, pelanggan tipe ini akan meninggalkan kita. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Melanie Tannenbaum, M.A (2015), yang 

mengatakan bahwa teori entiti memandang kegagalan sebagai suatu ancaman. Dalam 

berinteraksi tipe tersebut cenderung pasrah dan menerima dalam situasi apapun yang dialami, 

sehingga memungkinkan terjadinya Gap anatara harapan dan kenyataan yang diterima, hal 

ini menyebabkan Gap antara harapan pelanggan dan penyedia layanan yang tidak 

terkomunasikan dengan baik, dimana pelayanan yang tidak menyediakan layanan yang 

sesuai harapannya menyebabkan pelanggan tidak puas dan tidak kembali lagi. 

Sedangakan Teori Inkremental memandang kegagalan sebagai suatu upaya untuk terus 

melakukan kerja keras. Dalam berinteraksi tipe tersebut akan menyampaikan harapan dan 

keinginannnya dengan gigih. Tipe tersebut dipersepsikan sebagai pelanggan yang “cerewet” 

bagi hairstylist, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi hairstylist yang tidak 

memiliki kemampan “service excellent”, hal ini menyebabkan gap antara harapan pelanggan 

dan penyedia layanan yang tidak terkomunasikan dengan baik, dimana pelayanan yang tidak 

menyediakan layanan yang baik menyebabkan pelanggan tidak puas dan tidak kembali lagi. 

Dalam bisnis barber shop, kepuasan pelanggan akan hasil potongan rambutnya sangat 

berperan dalam kelangsungan hidup bisnis tersebut. PT. Jeeva Works Corporation 

memahami hal ini, dan akan memberikan solusi untuk menjamin agar seluruh pelanggan, 

baik tipe ekstrovet maupun customer tipe introvet puas dengan hasil pelayanan potongan 

rambutnya. Demikian juga dengan tipe entity dan incremental harus mendapatkan jaminan 

agar puas dengan hasil pelayanan potong rambutnya. Untuk itu diperlukan sebuah sarana 

atau fasilitias untuk menjamin kepuasan berbagai tipe konsumen tersebut. 

Dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup saat ini khususnya untuk pria, maka bisnis 

barber shop merupakan bisnis yang berpotensi dalam menangkap peluang tersebut. Peluang 



6  

bisnis tersebut terlihat dari data penduduk Kota Harapan Indah dan sekitarnya, sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1 Data Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kota Harapan Indah dan sekitarnya 

Tahun 2016 
 

Kelurahan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Harapan Mulya 11,426 11,116 22,542 

Kali Baru 16,610 15,109 31,719 

Medan Satria 15,563 14,736 30,299 

Pejuang 49,645 50,782 100,427 

Ujung Menteng 16,645 16,325 32,970 

Cakung Timur 36,166 34,784 70,950 

Pulo Gebang 54,708 52,900 107,608 
    

Total 200,763 195,752 396,515 

Sumber : data diolah berdasarkan Badan Statistik Pusat (BPS) 

 

Dari data lokasi Jeeva Works Corporation di atas menunjukkan pangsa pasar yang 

potensial terlihat dari banyaknya jumlah penduduk pria. Hal ini menjadi alasan bahwa 

pelayanan potong rambut dan perawatan rambut bagi pria sangat dibutuhkan bagi 

masyarakat di area tersebut. 

Kota Harapan Indah juga merupakan daerah yang tepat untuk memulai bisnis barber 

shop exclusive, yang mana barber shop premium yang ada di lokasi sekitar Harapan Indah 

belum banyak. Berikut adalah peta lokasi keberadaan barber shop yang ada. 

1. Hari Barber Shop 

Jl. Harapan Indah Raya Blok FA No.6, Pejuang, Medan Satria, Bekasi, Jakarta 17131 

2. Haircut Inside Barber Shop 

Ruko Commercial Park 2.2 No 8, Jalan Boulevard - Kota Harapan Indah, Pusaka 

Rakyat, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat 17214 

3. D'Street Barber Shop 

Sentra Niaga Ruko Pasar Modern Harapan Indah R-28, RT.10/RW.8, Pusaka Rakyat, 

Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat 17132. 

4. Lanang Barber Shop 

Jl. Perumahan Metland Menteng, Cakung, Kios no.3, Ujung Menteng, Cakung, Kota 

Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960. 
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5. Master Cut 

Ruko Boulevard Hijau Blok B1 No 23 Harapan Indah, Pejuang, Medan Satria, Kota 

Bekasi, Jawa Barat 17131 

6. Twin Barber Chapter 3 & Sneakpeek Shoe Care 

Boulevard Hijau Blok B No 18 Kota Harapan Indah Bekasi, Pejuang, Medan Satria, 

Bekasi, Jawa Barat 17131 

7. Captain Barber shop + Indovaping Bekasi 

Jalan Boulevard Hijau Blok C5 No. 20 Lt.2, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi 17131 
 

Lokasi pertama PT. Jeeva Works Corporation, berada di komplek meli melo 3. Jarak 

terhadap competitor adalah sebagai berikut: 

 
Alamat Captain Barber Shop: Ruko Boulevard 

Hijau Blok C5 No 20 Harapan Indah Medan Satria, 

Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat 

17131 

Gambar 1.1 Peta PT. Jeeva Works Corporation Lokasi Pertama ke Captain Barber Shop 

 

Alamat Master Cut Barber : Ruko Boulevard 

Hijau Blok B1 No 23 Harapan Indah, Pejuang, 

Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat 17131 

 

 

 

Gambar 1.2 Peta PT. Jeeva Works Corporation Lokasi Pertama ke Master Cut Barber 

 

Dari gambar di atas terlihat jarak dari lokasi PT. Jeeva Works Corporation untuk lokasi 

yang pertama menuju Captain Barber shop dan Master Cut Barber memerlukan waktu 

tempuh sekitar 5 menit. Namun dari kedua barber shop yang ada di sekitar Kota Harapan 

Indah, hanya fokus untuk melayani potong rambut dan perawatan sederhana. 
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Lokasi kedua PT. Jeeva Works Corporation, berada di komplek distrik 2 Harapan Indah. 

Jarak terhadap competitor adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Alamat Captain Barber Shop: Ruko Boulevard 

Hijau Blok C5 No 20 Harapan Indah Medan 

Satria, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa 

Barat 17131 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Peta PT. Jeeva Works Corporation Lokasi Kedua ke Captain Barber Shop 
 

 

 

 

 

Alamat Master Cut Barber : Ruko Boulevard 

Hijau Blok B1 No 23 Harapan Indah, Pejuang, 

Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat 17131 

 

 

Gambar 1.4 Peta PT. Jeeva Works Corporation Lokasi Kedua ke Master Cut Barber 
 

Dari gambar di atas terlihat jarak dari lokasi PT. Jeeva Works Corporation Kedua 

menuju Captain Barber shop dan Master Cut Barber memerlukan waktu tempuh sekitar 9 

sampai 10 menit. Namun dari kedua barber shop yang ada di sekitar Kota Harapan Indah, 

hanya fokus untuk melayani potong rambut dan perawatan sederhana. 

PT. Jeeva Works Corporation menilai bahwa bisnis layanan potong rambut dan 

perawatan rambut merupakan bisnis yang berpotensi untuk berkembang seiring dengan 

kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan jumlah penduduk. Bentuk ekspresi lain dalam gaya 
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hidup adalah terkait dengan kegiatan atau aktivitas seseorang dalam menggunakan waktu 

luangnya. Saat ini telah menjadi tren bagi masyarakat kelas menengah atas untuk menikmati 

waktu luangnya dengan menikmati kopi di coffee Shop sehingga coffee shop menjadi tempat 

pertemuan favorit mereka bersama dengan keluarga, teman dan bahkan dengan kolega kerja 

sekaligus tempat rapat bisnis. 

Tren ngopi jadi booming sejak muncul novel dan film 'Filosofi Kopi'. Sebelumnya 

rata-rata hanya kalangan masyarakat golongan tertentu yang mengonsumsi. Begitu novel itu 

muncul konsumen kopi langsung meningkat sampai kesemua kalangan sehingga membuat 

tren ini jadi massive. 

Kopi disukai remaja, dewasa maupun orangtua dan orang Indonesia dari dulu sudah 

mengenal budaya ngopi. Beragam jenis kopi nusantara, seperti kopi Toraja, kopi Medan, 

kopi Aceh dan sebagainya. Kopi terbukti menjadi minuman favorit yang digemari banyak 

orang. Dan kegiatan “ngopi” menjadi tren gaya hidup modern. Hal ini terlihat dari data 

pertumbuhan peminum kopi di Indonesia yang meningkat. Data berikut memperlihatkan data 

konsumsi kopi di Indonesia dan proyeksinya sampai tahun 2021. 

Tabel 1.2 Data Proyeksi Konsumsi Kopi Nasional 

 

Tahun 
Konsumsi Kopi 

Nasional (Ton) 

2016 249,824 

2017 *) 276,167 

2018 *) 314,365 

2019 *) 335,540 

2020 *) 353,885 

2021 *) 369,886 

*) Angka Proyeksi Pusdatin 

Sumber : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal-Kementerian 

Pertanian 2017. 

Tren konsumsi kopi akan bertahan lama karena berakar pada budaya bangsa Indonesia. 

Minum kopi sebenarnya sudah melekat di daerah-daerah dan sudah menjadi budaya 

sehingga tren minum kopi akan belangsung dalam jangka panjang. Di kota Harapan Indah 

gaya hidup menikmati kopi sudah menjadi kebiasaan terlihat dari berkembangnya bisnis 

coffee shop. Berikut adalah peta lokasi keberadaan coffee shop yang ada sebagai berikut: 
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1. Kedai Kopi Tjan 

Ruko Asia Tropis Blok AT 17, Jl. Harapan Indah Raya No.41, RT.10/RW.8, Medan 

Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17132 

2. Warkop Masa Gitu 

Ruko Boulevard Harapan Indah No. 26, Jalan Bulevard Hijau Raya, Medan Satria, 

Pejuang, Medan Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17131 

3. de'Kopi 

Kota Harapan Indah, Ruko Boulevard Hijau Blok C5 No. 33, Medan Satria, Pejuang, 

Medan Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17131 

4. Elrumi kopi 

Pasar modern harapan indah kl-1001 Boulevard Raya 2, RT.10/RW.8, Pejuang, 

Medan Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17131 

5. Breaderhood 

Jl harapan indah boulovard Ruko Mega Boulevard blok rv2 no, RT.10/RW.8, Pusaka 

Rakyat, Tarumajaya, Bekasi, West Java 17214 

6. Kedai Kopi Kulo Harapan Indah 

Medan Satria, Bekasi City, West Java 17132 

7. Old Town White Coffee 

Centra Culiner 3 Kavling 26 B No 08 Kota Harapan Indah Medan Satria, Pejuang, 

Medan Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17131 

8. Kolibrew Coffee & Patisserie 

Harapan Indah 2 Ruko Cemara U8 no, RT.10/RW.8, Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Kota 

Bks, Jawa Barat 17214 

9. Find Out Coffee 

Ruko Asia Tropis Blok AT17 No. 22, Jl. Harapan Indah Boulevard, Medan Satria, 

Kota Bks, Jawa Barat 17132 

10. Café Titik Beku 

Ruko Regency Blok BF No. 20, Jl. Harapan Indah, Pejuang, Medan Satria, Kota Bks, 

Jawa Barat 17131 



11  

Peta lokasi keberadaan coffee shop yang menjadi pesaing potensial untuk PT. Jeeva 

Works Corporation yang berada di lokasi pertama, berada di komplek meli melo 3. Jarak 

terhadap competitor adalah sebagai berikut: 

Alamat : Ruko Asia Tropis Blok AT 17 No. 41, 

Jalan Harapan Indah Raya, RT.10/RW.8, Medan 

Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17132 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Peta PT. Jeeva Works Corporation Lokasi Pertama ke Kopi Tjan 

 

 

 
Alamat : Ruko Regency Blok BF No. 20, Jl. 

Harapan Indah, Pejuang, Medan Satria, Kota Bks, 

Jawa Barat 17131 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Peta PT. Jeeva Works Corporation Lokasi Pertama ke Café Titik Beku 
 

Peta lokasi keberadaan coffee shop yang menjadi pesaing potensial untuk PT. Jeeva 

Works Corporation yang berada di lokasi kedua, komplek distrik 2 Harapan Indah. Jarak 

terhadap competitor adalah sebagai berikut 
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Alamat : Ruko Asia Tropis Blok AT 17 No. 41, 

Jalan Harapan Indah Raya, RT.10/RW.8, Medan 

Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17132 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Peta PT. Jeeva Works Corporation Lokasi Kedua menuju Kopi Tjan 

 
 

 

 
Alamat : Ruko Regency Blok BF No. 20, Jl. 

Harapan Indah, Pejuang, Medan Satria, Kota Bks, 

Jawa Barat 17131 

 

 

 

Gambar 1.8 Peta PT. Jeeva Works Corporation Lokasi Kedua menuju Café Titik Beku 

 
Dari Uraian di atas maka, Barber shop menjadi alternative pilihan bisnis karena 

Barber shop pada umumnya menjadi pilihan para pria khususnya pria remaja sampai dengan 

paruh baya untuk potong rambut. Sedangkan perawatan rambut pria masih belum banyak 

tersentuh bisnis barber shop yang ada. Bisnis serupa yang menyediakan layanan pangkas 

rambut dan perawatan rambut hanya dilakukan oleh salon-salon kecantikan. Namun salon 

kecantikan identik dengan potong rambut dan perawatan rambut untuk kaum wanita. Tidak 

banyak pria yang cocok menggunakan jasa salon kecantikan. Kesan maskulin menjadi 

pilihan bagi kaum pria untuk lebih menyukai menggunakan layanan Barber shop. 
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Demikian juga dengan peluang bisnis coffee shop di Kota Harapan Indah cukup 

menarik, yang ditandai dengan telah adanya komunitas pencinta kopi. Komunitas ini 

terbentuk karena kesamaan hobi minum kopi yang anggotanya berasal dari berbagi kalangan, 

mulai dari pengusaha, wartawan, karyawan, dan masyarakat umum. Komunitas ini dikenal 

dengan Komunitas Teman Ngopi (KTN), dimana mereka memiliki agenda kegiatan rutin. 

Kedua bisnis tersebut sangat terkait erat dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk, 

khususnya penduduk pria di sekitar lokasi bisnis. Data potensi bisnis di Kota Harapan Indah 

dan sekitarnya dapat dilihat pada tabel demografi sebagai berikut. 

Gambar 1.9 Data Penduduk Pria rentang usia di Kota Bekasi tahun 2012-2016 

 

Tabel 1.3 Data Proyeksi penduduk pria rentang usia 15 tahun – 54 tahun di Kota Harapan 

Indah dan sekitarnya 
 

Range Usia 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

15-19 17,677 18,061.70 18,454.78 18,856.41 19,266.78 19,686.08 20,114.51 20,552.26 20,999.54 

20-24 18,514 18,916.92 19,328.61 19,749.26 20,179.06 20,618.21 21,066.93 21,525.41 21,993.86 

25-29 18,828 19,237.75 19,656.42 20,084.21 20,521.30 20,967.90 21,424.23 21,890.48 22,366.88 

30-34 18,952 19,364.45 19,785.88 20,216.48 20,656.45 21,106.00 21,565.32 22,034.65 22,514.19 

35-39 18,312 18,710.52 19,117.72 19,533.78 19,958.89 20,393.26 20,837.07 21,290.55 21,753.90 

40-44 15,578 15,917.02 16,263.43 16,617.37 16,979.01 17,348.52 17,726.08 18,111.85 18,506.02 

45-49 12,749 13,026.46 13,309.95 13,599.61 13,895.58 14,197.99 14,506.98 14,822.70 15,145.28 

50-54 9,948 10,164.50 10,385.71 10,611.73 10,842.67 11,078.64 11,319.75 11,566.10 11,817.81 

Total 130,558 133,399 136,302 139,269 142,300 145,397 148,561 151,794 155,097 

 
Sumber : data diolah berdasarakan Badan Statistik Pusat Statistik (BPS) 
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Dari tabel di atas diprediksi bahwa penduduk pria Kota Harapan Indah dan sekitarnya 

yang berusia 15 tahun sampai dengan usia 54 tahun akan mencapai 142.300 orang di tahun 2020. 

Gambar 1.10 Prediksi data penduduk menengah ke atas Indonesia tahun 2020 

Sumber : Boston Consulting Group (bppk.kemenkeu.go.id) 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa prediksi populasi penduduk Indonesia kategori 

menengah ke atas mencapai 141 juta orang dari 268 juta penduduk Indonesia pada tahun 

2020 atau sebesar 52,65 %. 

Selanjutnya dari tabel di atas dapat diketahui potensi bisnis Barber shop yang ada di 

Kota Harapan Indah dan sekitarnya, dimana populasi pria rentang usia 15 tahun sampai 

dengan 54 tahun mencapai 142.300 orang pada tahun 2020. Dari survei Boston Consulting 

Group bahwa jumlah penduduk Indonesia dengan kategori menengah ke atas pada tahun 

2020 adalah sebesar 52,65 %. Dengan asumsi prosentase jumlah penduduk kategori 

menengah ke atas Kota Harapan Indah dan sekitarnya adalah sama dengan hasil survei 

Boston Consulting Group maka pangsa pasar barber shop di Kota Harapan Indah dan 

sekitarnya adalah 52,65 % dari 142.300 penduduk pria dengan usia 15 tahun sampai dengan 

usia 54 tahun yaitu 74.921 orang. 

Dengan demikian, barber shop dan coffee shop memiliki peluang bisnis yang 

menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup pria masa kini. Kedua bisnis tersebut, 

baik barber shop maupun coffee shop memiliki target pasar yang sama dan saling 

melengkapi. Dengan membidik target penduduk pria kategori menengah ke atas dengan 
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rentang usia 15 tahun sampai dengan usia 54 tahun menjadikan bisnis barbershop dan coffee 

shop memiliki prospek yang baik dimasa depan. Produk dan layanan yang dihasilkan juga 

dapat saling memperkuat. Dengan demikian jika kedua bisnis dikelola dengan baik maka 

terbuka peluang pasar yang tinggi di tengah kompetisi yang ketat. 

Terkait dengan Kualitas Pelayanan perlu dilakukan survey kepuasan pelanggan. 

Kualitas pelayanan berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan dan secara umum dapat 

diwujudkan dalam tiga cara pokok. Pertama, memperlakukan para pelanggan yang komplain 

dan menindaklanjuti masukan-masukan pelanggan dengan sedemikian rupa sehingga bisa 

mempertahankan loyalitas mereka. Kedua, penyedia jasa memberikan jaminan kepuasan 

yang tidak hanya terbatas pada ganti rugi tetapi juga monitoring paska pelayanan. Ketiga, 

penyedia jasa memenuhi atau melebihi harapan para pelanggan dengan cara menyediakan 

soft ware Application (pilihan model on line) dan kesepakatan dengan pelanggan dalam 

memberikan pelayanan serta konsultasi model yang cocok untuk pelanggan. 

Perusahaan yang menginginkan pelanggannya untuk tetap loyal terhadap perusahan 

tersebut maka perlu melakukan inisiatif-inisiatif tindakan, pemikiran, rencana dan proses 

untuk memperbaiki pelayanan bila terjadi kesalahan atau kekecewaan pelanggan dengan 

menebus kesalahan atau kekecewaan dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga 

pelanggan menjadi puas. Inisiatif tersebut berupa upaya tindakan proaktif dan reaktif dalam 

penanganan pegaduan dan saluran komunikasi penyampaian keluhan dan cara-cara baru 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 

Kualitas pelayanan memiliki beberapa dimensi atau unsur kualitas pelayanan. Unsur- 

unsur kualitas pelayanan merupakan hasil temuan penelitian dari teori kualitas pelayanan 

yang disampaikan oleh A. Pasuraman. Sebagai salah satu tokoh pionir dalam pengukuran 

kualitas pelayanan, Pasuraman mencetuskan dimensi servqual. Dimensi ini dibuat untuk 

mengukur kualitas pelayanan dengan menggunakan suatu kuisioner. Teknik servqual dapat 

mengetahui seberapa besar jarak harapan pelanggan dengan ekspektasi pelanggan terhadap 

pelayanan yang diterima. Servqual memiliki 5 dimensi, diantaranya adalah : 
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1. Tangibles, adalah bukti konkret kemampuan suatu perusahaan untuk menampilkan 

yang terbaik bagi pelanggan. Baik dari sisi fisik tampilan bangunan, fasilitas, 

perlengkapan teknologi pendukung, hingga penampilan karyawan. 

2. Reliability, adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan harapan konsumen terkait kecepatan, ketepatan waktu, tidak ada kesalahan, 

sikap simpatik, dan lain sebagainya. 

3. Responsiveness, adalah tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau responsif serta 

diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti. 

4. Assurance, adalah jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap sopan santun 

karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga mampu 

menumbuhkan rasa percaya pelanggan. 

5. Empathy, adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada 

pelanggan, hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan konsumen secara akurat dan 

spesifik. 

Selanjutnya survey kepuasan pelanggan dilakukan terhadap 3 kompetitor utama 

Barbershop di Kota Harapan Indah, yaitu Lanang Barbershop, Master Cut dan Captain Barber. 

Dengan data sebagai berikut : 
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Tabel 1.4 Definisi Operasional Variabel Kualitas Pelayanan Barbershop 
 

DIMENSI NO OPERATIONAL HASIL 

 
Tangibles 

1 Saya merasa nyaman dan terkesan dengan lingkungan disekitar lokasi 
(tempat yang nyaman untuk bersantai, menunggu teman dan relasi). 

2 

2 Saya merasa fasilitas yang ada memadai. (fasilitas menunggu, 
fasilitas potong dan perawatan rambut). 

2 

3 Saya merasa teknologi untuk menyampaikan harapan saya kepada Hairstylist 

tersedia. 
1 

4 Saya merasa nyaman dengan penampilan Hairstylist nya 3 

 
Reliability 

5 Saya merasa segera mendapat pelayanan dengan cepat dan tepat 
waktu sesuai dengan yang saya inginkan 

1 

6 Saya merasa proses pelayanan yang dilakukan Hairstylist sesuai dengan 
harapan saya. 

2 

7 Saya merasa Hairstylist nya bersikap simpatik kepada pelanggan. 4 

 

Responsive 

ness 

8 Saya merasa masalah model rambut yang saya inginkan direspon dengan 
cepat. 

2 

9 Saya merasa Barbershop sudah berusaha dalam menyelesaikan masalah 
saya. 

3 

10 Saya merasa Hairstylist memberikan komunikasi yang baik/jelas/mudah 

dimengerti terhadap permasalahan saya. 

1 

Assurance 

11 Saya merasa mendapatkan jaminan hasil yang memuaskan. 2 

12 Saya merasa Hairstylist nya berpengetahuan dan ahli. 3 

13 Saya merasa Barbershop memiliki hairstylist yang sopan dalam melayani 

pelanggan 

3 

 

Empathy 
14 Saya merasa Hairstylist nya memberikan konsultasi dan perhatian yang tulus 2 

15 Saya merasa Hairstylist nya memperlakukan pelanggan secara khusus 3 

Sumber: Survey Kuesioner dari 41 Koresponden pada periode 10 sd 30 Januari 2019 

1 = Sangat Buruk, 2 = Buruk, 3 = Sedang, 4= Baik, 5 = Sangat Baik 

 

Dari uraian dan hasil survey kuesioner kepuasan pelanggan di atas maka fasilitas dan kualitas 

pelayanan Barbershop masih kurang memadai. Hal ini menjadi masalah bagi Pelanggan untuk 

mendapatkan hasil potong rambut dan perawatan rambut yang sesuai dengan yang diinginkan. 

Masalah komunikasi yang kurang baik dan tidak mudah dimengerti sering di alami oleh pelanggan. 

Adanya delay terhadap penanganan pelanggan dan waktu yang tidak terjadwal dengan baik juga 

menjadi masalah bagi pelanggan. 

Dari hasil survey, pelanggan juga membutuhkan adanya suasana yang nyaman dan lingkungan 

sekitar yang menarik. Fasilitas tersebut merupakan sarana untuk hangout, bersantai, bertemu 

teman dan bertemu relasi. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1. Adanya kebutuhan aplikasi model rambut untuk memfasilitasi kebutuhan pelanggan 

yang memiliki kendala dalam mengemukakan model rambut yang diinginkan 

Kualitas pelayanan barber shop yang kurang memadai menjadi masalah bagi 

pelanggan untuk mendapatkan hasil potong rambut dan perawatan rambut yang sesuai 

dengan yang diinginkan. Biasanya pelanggan memerlukan trial and error dalam 

mendapatkan barber shop yang sesuai dengan seleranya. Dalam hal ini dibutuhkan hair 

stylist terampil, bekerja cermat dan mampu memahami harapan pelanggan dengan baik. 

Dari survey yang dilakukan di Lanang Barber Shop, Master Cut dan Captain Barber 

Shop, menunjukkan bahwa kualitas pelayanannya sangat tergantung pada ketersediaan  

hair  stylist  AsGar  (Asli  Garut). Namun demikian, disamping harus mendatangkan 

hair stylist AsGar dari kota asalnya (Garut dan sekitarnya), keberadaan hair stylist 

AsGar-pun belum tentu memiliki kemampuan untuk memahami harapan setiap 

pelanggannya (service excellence), sehingga beberapa pelanggan merasa kecewa. Dalam 

praktiknya, hair stylist harus mampu memenuhi harapan semua type pelanggan. 

Menurut teori yang dicetuskan Carl Jung, terdapat 2 (dua) tipe manusia dalam 

berkomunikasi, yaitu tipe ekstrovet dan introvet. Masing-masing tipe memiliki model 

yang berbeda dalam berkomunikasi. Untuk memberikan pelayanan yang optimal maka 

harus ada tools untuk memfasilitasi saling pengertian antara hair stylist dan 

pelanggannya dengan tipe yang berbeda-beda. Demikian juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Melanie Tannenbaum, M.A (2015), yang mengatakan bahwa teori entiti 

memandang kegagalan sebagai suatu ancaman. Dalam berinteraksi pelanggan tipe ini 

cenderung pasrah dan menerima dalam situasi apapun yang dialami, sehingga 

memungkinkan terjadinya gap antara harapan dan kenyataan yang diterima, hal ini 

menyebabkan adanya gap antara harapan pelanggan dan penyedia layanan yang tidak 

terkomunasikan dengan baik, dimana pelayanan yang tidak menyediakan layanan yang 

baik menyebabkan pelanggan tidak puas dan tidak kembali lagi. 

Sedangkan Teori Inkremental memandang kegagalan sebagai suatu upaya untuk 

terus melakukan kerja keras. Dalam berinteraksi pelanggan tipe ini akan 
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menyampaikan harapan dan keinginannnya dengan gigih. Tipe tersebut dipersepsikan 

sebagai pelanggan yang “cerewet” bagi hairstylist, sehingga menyebabkan 

ketidaknyamanan bagi hairstylist yang tidak memiliki kemampan “service excellent” 

hal ini menyebabkan gap antara harapan pelanggan dan penyedia layanan yang tidak 

terkomunasikan dengan baik, dimana barber shop yang tidak menyediakan layanan 

yang baik menyebabkan pelanggan tidak puas dan tidak kembali lagi. 

Ketidaknyamanan kepada stylist serta keengganan untuk menuntut hasil potong 

rambutnya sesuai keinginan menjadi masalah bagi pelanggan. Ketidakpuasan pelanggan 

terhadap pelayanan stylist akan menyebabkan adanya resiko kehilangan pelanggan. 

1.2.2. Adanya kebutuhan penanganan yang cepat dan jadwal penanganan yang terencana bagi 

pelanggan barber shop. 

Dari survey kepuasan pelanggan yang dilakukan di Lanang Barber Shop, Master 

Cut dan Captain Barber Shop, pada jam-jam tertentu dan hari-hari tertentu terdapat 

antrian pelayanan barbershop yang padat. Adanya delay terhadap penanganan dan antri 

menunggu pelayanan ini menyebabkan ketidak nyamanan bagi pelanggan. Jika 

pelanggan tidak dapat memberikan toleransi waktu dan merasa tidak nyaman dengan 

suasana yang terlalu ramai maka pelanggan akan meninggalkan barber tersebut. Dari 

Survey kepuasan pelanggan yang dilakukan atas pelanggan yang berkunjung di 

Barbershop mengaku memiliki waktu aktivitas yang padat, sehingga membutuhkan 

“kepastian” baik waktu dan jam untuk dilakukan perawatan dan potong rambut. 

1.2.3. Adanya kebutuhan barbershop yang unik dan menarik bagi pelanggan 

Dari survey terkait kondisi barber shop yang ada, pelanggan membutuhkan 

fasilitas barber shop yang lebih memadai, yang memiliki lokasi nyaman dan menarik. 

Barber shop yang ada saat ini hanya memberikan layanan potong rambut. Pelanggan 

datang ke lokasi hanya untuk potong rambut dan segera pergi setelah pelayanan potong 

rambut selesai. Berlama-lama di lokasi potong rambut merupakan kegiatan yang 

membosankan. Harapan pelanggan, selain datang untuk mendapatkan pelayanan potong 

rambut, pelanggan juga mendapatkan fasilitas untuk duduk bersantai, bertemu teman 
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atau bertemu relasi di luar kesibukan aktifitas dalam pekerjaan rutinnya. Hal ini juga 

terkait dengan tren masyarakat modern yang menjadikan kegiatan hang out sebagai 

gaya hidup. 

 
1.3 Solusi Masalah Yang Ditawarkan 

1.3.1. Menyediakan teknologi aplikasi re-model untuk memfasilitasi kualitas pelayanan atau 

kualitas komunikasi antara hair stylist dan pelanggan agar tidak ada deviasi hasil yang 

diharapkan pelanggan. 

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas pelayanan dan mengatasi adanya gap antara 

harapan pelanggan dengan hasil pelayanan Barbershop, solusi yang ditawarkan adalah 

menggunakan teknologi pilihan model rambut yang dapat meminimalkan adanya 

perbedaan persepsi antara model rambut diinginkan pelanggan dengan hasil jasa potong 

rambut yang dilakukan oleh hairstylist. 

Teknologi pilihan model rambut (re-model) tersebut berfungsi memfasilitasi 

pelanggan dalam memilih model rambut yang diinginkan sehingga pelanggan merasa 

seperti memotong rambutnya sendiri (self service). Hal ini juga memudahkan bagi hair 

stylist untuk memahami kebutuhan setiap tipe pelanggannya. 

1.3.2. Menyediakan Teknologi Registrasi Cepat dan on line booking waktu untuk penanganan 

potong rambut 

Solusi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang memiliki 

masalah kesibukan dan keengganan karena delay penanganan untuk menunggu 

pelayanan potong dan perawatan rambut adalah dengan mengembangkan aplikasi 

registrasi cepat (online registrastion) yang bekerja sama dengan platform Aplikasi 

bisnis Online. 

Teknologi registrasi cepat tersebut berfungsi memudahkan pelanggan untuk 

melakukan pendaftaran potong rambut dan perawatan rambut sesuai jadwal pelayanan 

yang dipilih sendiri oleh pelanggan, termasuk infromasi harga dari jasa, produk dari 

pelayanan dan lokasi. 
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Hal ini sangat bermanfaat bagi pelanggan yang sibuk beraktifitas atau bekerja yang 

hanya memiliki waktu luang yang sangat terbatas. Pelanggan yang melakukan 

pendaftaran melalui cara ini akan dapat langsung dilayani sesuai jadwal yang telah 

disepakati. Pelanggan yang mendapatkan kepastian waktu dan langsung mendapatkan 

pelayanan hairstylist akan merasa mendapat pelayanan yang special sehingga 

berpotensi menjadi pelanggan loyal. 

1.3.3. Menyediakan sistem yang terkoneksi antara barber shop dan coffee shop dalam satu unit 

bisnis (one connection sistem) 

Solusi yang ditawarkan untuk pelanggan yang membutuhkan barber shop yang 

unik dan menarik dengan memadukan barber shop dan coffee shop dalam satu lokasi 

dengan sistem yang terintegrasi, menyajikan desain ruangan tematik yang unik, menarik 

dan saling melengkapi. Pelanggan barbershop akan mendapatkan pelayanan perawatan 

dan potong rambut yang memuaskan dalam suasana yang nyaman. Coffee shop tidak 

hanya disediakan sebagai ruang tunggu, tetapi fasilitas untuk bersantai, bertemu teman 

ataupun bertemu relasi. Pelanggan juga dapat menikmati suasana hang out di coffee 

shop yang nyaman untuk bersantai, menunggu teman atau bertemu relasi dalam kontek 

“Ngopi”. 

 

1.4 Definisi Bisnis 

Jeeva Works Corporation merupakan bisnis Barbershop premium yang didukung 

teknologi aplikasi modern dengan difasilitasi coffee shop sebagai ruang hang out dalam satu 

lokasi (Colarborative, Community, Connection), sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. 

Proses bisnisnya meliputi perawatan dan potong rambut yang menggunakan konten teknologi 

untuk memfasilitasi pilihan model rambut ( re-model / hair model apps ) dan pendaftaran cepat 

melalui on line access ( e-registration ) yang bekerjasama dengan platform Aplikasi Online.  

Mekanisme kerja Jeeva Works Corporation ini dilakukan dengan perencanaan dan 

koordinasi antara pelanggan dengan stylist sebelum dilakukan proses pelayanan perawatan atau 

potong rambut. Proses pelayanan perawatan atau potong rambut dimulai dari pendaftaran, 

pemilihan model rambut, konsultasi dan proses pemotongan atau perawatan rambut. Proses 
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pelayanan ini terintegrasi dengan aktifitas pelanggan pada saat menunggu antrian perawatan 

atau potong rambut atau dengan pelanggan yang berkunjung hanya untuk bersantai, berkumpul 

dan menikmati kopi di coffeeshop. Definisi bisnis ini menjadikan Jeeva Works Corporation 

sebagai unit bisnis yang unik berkaitan dengan kebutuhan gaya hidup masyarakat atau lifestyle. 

Jeeva Works Corporation adalah penyedia perawatan atau potong rambut yang berorientasi 

pada kepuasan pelanggan dan juga bisnis yang menciptakan kesan “memotong sendiri” bagi 

pelanggan dengan memberikan fasilitas dalam memilih model rambut sesuai yang diinginkan. 

Jeeva Works Corporation menyediakan kopi dengan berbagai pilihan yang disajikan secara 

unik untuk menarik pengunjung, sehingga akan meningkatkan jumlah pelanggan barber shop. 

Fasilitas, interior dan peralatan di Jeeva Works Corporation didesain secara tematik sesuai 

trend yang sedang berkembang dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan kepada 

pelanggan dan pengalaman berkunjung yang menarik dan berkesan bagi pelanggan. 

 

1.5 Visi dan Misi 

Visi : 

Menjadikan Jeeva Works Corporation sebagai penyedia jasa pelayanan barbershop and coffee 

terbaik pilihan pelanggan yang didukung dengan teknologi aplikasi yang modern. 

Misi : 

1. Memberikan pelayanan dengan teknologi aplikasi re-model dan registrasi on line (Go Cut). 

2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang profesional yang didukung oleh kompetensi 

service excellence dan technical skill yang baik. 

3. Menggunakan produk berkualitas aman dan teruji dalam memberikan pelayanan. 

4. Menggunakan peralatan modern dengan standar yang memadai. 

5. Melakukan pengembangan bisnis secara terus menerus. 
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1.6 Profil Perusahaan 

Jeeva Barber Coffee merupakan bisnis yang berbasis teknologi aplikasi re-model dan 

registrasi on line yang modern untuk memfasilitasi penampilan diri pelanggan. Jeeva Barber 

Coffee juga menyediakan tempat untuk bertemu (hang out) yang nyaman serta memberikan 

pengalaman berkunjung yang mengesankan. Bisnis ini berorientasi pada penggunaan teknologi 

modern untuk melayani penampilan pria masa kini sebagai gaya hidup masyarakat moderen, 

menyediakan produk-produk hair stylist dengan label Jeeva Barber serta produk-produk-produk 

kopi pilihan dengan label Jeeva Coffee. 

Jeeva Barber Coffee mengkombinasikan Barber shop dan Barber Coffee. Jeeva Barber 

Coffee memiliki izin usaha, NPWP dan akta pendirian berupa perseroan terbatas (PT) yang dibuat 

dihadapan notaris dan didaftarkan ke kemenkumham dengan nama PT. Jeeva Works Corporation. 

Jeeva Barber Coffee selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dan memberikan pengalaman 

berkesan yang mendalam dengan pendekatan menyeluruh. Hal tersebut merupakan upaya kami 

dalam memberikan layanan profesional dan bernilai tambah, sekaligus sebagai upaya untuk 

mempertahankan posisi sebagai yang terdepan dibisnis ini. 

Jeeva Barber Coffee berperan aktif sebagai bagian warga usaha yang baik, dengan 

mempekerjakan karyawan dan merawat keterampilan dalam hal service excellence untuk dapat 

bekerja secara professional dalam menjamin kepuasan pelanggan. 

Jeeva Barber Coffee memiliki core competence, yaitu kemampuan mendeteksi model 

rambut dan melakukan proses pengerjaan yang sesuai dengan keinginan setiap pelanggannya 

(service excellence). Dalam hal ini setiap pelanggan difasilitasi untuk menentukan model 

rambutnya sendiri dan mendapatkan pelayanan khusus sehingga pelanggan merasa memotong 

rambutnya sendiri sesuai model yang diinginkan. Setiap karyawan menguasai pekerjaan secara 

total berdasarkan nilai-nilai pribadi ataupun nilai-nilai perusahaan yang tercermin dalan visi dan 

misi perusahaan. Untuk itu Jeeva Barber Coffee mempekerjakan karyawan yang tersertifikasi, 

memiliki standar pengetahuan dan keterampilan dibidangnya yang terdiri dari stylist, barista dan 

tenaga pelayan yang kompetensinya terus dikembangkan untuk bersama-sama dengan perusahaan 

membesarkan perusahaan. Setiap karyawan senantiasa tumbuh berkembang bersama-sama dan 

dituntut melayani pelanggan dengan sepenuh hati. 
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Jeeva Barber Coffee memiliki competitive advantage berupa karyawan yang berkompeten, 

fasilitas remodel dan e-registration on line sebagai perwujudan konsep dan komitmen manajemen 

perusahaan untuk menjadi salah satu pionir dalam menerapkan bisnis dan teknologi yang 

mengkombinasikan kebutuhan gaya hidup masyarakat akan penampilan yang rapi dan akan tempat 

yang nyaman untuk bersantai dengan menikmati kopi. 

Sebagai langkah awal dalam pengembangan bisnis, top manajemen akan mengembangkan 

model Barber Coffee yang berkualitas, popular dan kehadirannya benar-benar menjadi solusi 

permasalahan masyarakat modern di Kota Harapan Indah. 

Dalam perencanaan jangka panjang bisnis Jeeva Barber Coffee dikembangkan dengan 

sistem bisnis franchise. Dengan menggunaan model bisnis yang dikembangkan di Kota Harapan 

Indah, maka kedepan akan dibuka berbagai cabang di wilayah Jakarta dan sekitarnya. 
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