
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN KARYA 

 

Dalam bab ini akan dijabarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh 

peneliti dalam mendapatkan dan menganalisa data serta perancangan karya. 

 

3.1  Metodologi Perancangan 

Perancangan ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Bogdan dan 

Taylor (Indranata,2008:7) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang dan perilaku yang dapat diamati.Penelitian dengan metode kualitatif ini 

bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan 

data yang dilakukan dan kemudian menggambarkannya dengan penjelasan lebih 

rinci terkait permasalahan yang diajukan. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Penentuan teknik pengumpulan data adalah kelengkapan dari metode riset 

yang dipilih, agar data bisa dikumpulkan.Data yang diperoleh memiliki peranan 

penting untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam perancangan 

media promosi Coffee Corner. 

Kriyantono (2006:64) menjelaskan bahwa berdasarkan metodologi 

kualitatif dikenal beberapa metode riset yaitu focus group discussion, wawancara 

mendalam, studi kasus dan observasi. 
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1. Wawancara 

Berger dalam Kriyantono (2006:96) mendefinisikan wawancara sebagai 

percakapan antara periset (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) 

dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting 

tentang sebuah objek).Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 

Bapak Rizky Bani, beliau adalah manager promotion Coffee 

Corner.Wawancara diarahkan pada visi misi, promosi, dan juga masalah-

masalah yang timbul saat muncul banyaknya kompetitor dan berbagai 

informasi lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. 

2. Observasi 

Obsevasi adalah metode di mana periset mengamati langsung objek yang 

diteliti (Kriyantono, 2006:65).Dalam penelitian ini peneliti mendatangi 

langsung Coffee Corner yang berada di Surabaya untuk selanjutnya diamati 

dan kemudian mencatat informasi-informasi yang peneliti dapatkan saat 

melakukan observasi. 

3. FGD (Focus Group Discussion) 

FGD adalah metode pengumpulan data atau riset untuk memahami sikap dan 

perilaku khalayak yang biasanya terdiri dari 6-12 orang yang secara 

bersamaan dikumpulkan, diwawancarai dengan dipandu oleh moderator. 

4. Kepustakaan 

Metode ini digunakan untuk menunjang semua data yang diperoleh dari 

berbagai sumber kepustakaan untuk memperoleh teori-teori yang berhubungan 
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dengan penelitian ini serta menunjang keabsahan data yang diperoleh di 

lapangan. 

Pada metode ini, digunakan berbagai literatur yang berhubungan dengan 

proses perancangan media promosi Coffee Corner sebagai upaya 

meningkatkan brand loyalty seperti penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan 

artikel yang diperoleh dari website. 

5. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dan bukti-bukti yang berkaitan dengan media promosi Coffe Corner yang 

bisa berupa foto lokasi, produk, suasana, dan sebagainya.Data dokumentasi ini 

dianggap penting karena informasi yang terkandung didalamnya dapat 

mendukung hasil-hasil pengumpulan data lainnya. 

 

3.3 Teknik Analisa Data 

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka tahap selanjutnya adalah 

teknik analisis data. Analisis data merupakan proses memanipulasi data hasil 

penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian, indranata 

(2001: 196 ). Memanipulasi data disini seperti menyederhanakan data kedalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses ini dilakukan mulai 

dari data yang diperoleh dari kegiatan penelitian hingga data yang disajikan dapat 

dikomunikasikan sesuai dengan tujuan dan desain penelitian. 
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3.3.1 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada tanggal 

27 Maret 2013 dengan Bapak Rizky Bani selaku Manager Promotion Coffe 

Corner bahwa Coffee Corner merupakan pencetus coffee shop yang berdiri 

terpisah dari pusat perbelanjaan atau mall Surabaya. Coffee shop ini berdiri pada 

tanggal 14 Februari 2007 dan beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim. Tujuan 

didirikannya Coffee Corner ini awalnya adalah untuk memudahkan para coffee 

lovers yang tidak ingin repot pergi ke mall untuk menikmati secangkir kopi.  

Target utama Coffee Corner adalah mahasiswa, karena di daerah 

berdirinya coffee shop ini berdekatan dengan beberapa kampus yang ada di 

Surabaya. Oleh karena itu sejak awal berdirinya Coffee Corner telah 

menggandeng beberapa mahasiswa untuk bergabung dan bekerja bersama dengan 

Coffee Corner. Tujuannya adalah agar para mahasiswa tersebut ikut 

mempromosikan Coffee Corner di kampus mereka masing-masing, dengan cara 

promosi inilah Coffee Corner mulai dikenal olah masyarakat Surabaya terutama 

mahasiswa-mahasiswa yang kampusnya berdekatan dengan coffee shop tersebut.  

Tidak hanya dengan promosi dari mulut ke mulut, Coffee Corner juga 

sering mengadakan event yang bekerja sama dengan beberapa sponsor untuk 

menarik minat pengunjung. Event yang sering diadakan seperti live music dari 

band-band lokal maupun band nasional. Selain live music Coffee Corner juga 

sering mengadakan event-event lainnya sepertievent perayaan hari jadi Coffee 

Corner dengan mengajak para pelanggan untuk turut serta didalamnya. Selain itu 

ada juga beberapa event yang diadakan untuk merayakan hari-hari tertentu dengan 
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pelanggannya seperti perayaan tahun baru dan lain sebagainya. Dengan event-

event seperti inilah Coffee Corner mencoba untuk mendekatkan diri dengan para 

pelanggannya yang dianggap sebagai sahabat. 

Dua tahun setelah berdirinya Coffee Corner atau pada tahun 2009 

berdirilah Keiko (Kedai Kopi) yang kemudian disusul oleh beberapa kompetitor-

kompetitor lainnya.Kompetitor terbaru yang muncul adalah Cafe Rodo yang 

berdiri tepat disamping Coffee Corner pada tahun 2012.Munculnya kompetitor-

kompetitor ini menyebabkan Coffee Corner mengalami penurunan tingkat 

penjualan.Selain penurunan tingkat penjualan, Coffee Corner juga kesulitan untuk 

mem-positioning-kan brandnya. Hal ini disebabkan karena hampir semua 

kompetitor yang bermunculan ini menawarkan daftar menu yang hampir sama 

dengan Coffee Corner.  

Sebagai sebuah coffee shop, Coffee Corner menyediakan beberapa jenis 

minuman kopi seperti cappucino, espresso mochacino dan juga beberapa jenis 

minuman kopi asli Indonesia seperti kopi Flores, kopi Toraja dan lain-lain.Untuk 

memberi rasa yang nikmat pada kopi yang disuguhkan, Coffee Corner 

menggunakan mesin pembuat kopi semi otomatis yang berbeda dengan beberapa 

jenis coffee shop lainnya yang biasanya menggunakan mesin pembuat kopi 

otomatis. 

Dari beberapa kompetitor Coffee Corner yang ada sekarang, Cafe Rodo 

dan Coffee Toffee lah yang dianggap bersaing dengan Coffee Corner. Cafe Rodo 

dianggap pesaing yang seimbang dengan Coffee Corner karena berdirinya Cafe 

Rodo memberikan efek penurunan tingkat penjualan pada produk Coffee 
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Corner.Sedangkan Coffee Toffee juga dianggap sebagai pesaing karena brand-nya 

yang telah terkenal dan cabangnya berada hampir di seluruh Indonesia. 

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti dapat 

menyimpulkan bebrapa keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh Coffee 

Corner yaitu sebagai berikut: 

1. Keunggulan Coffee Corner 

Pelayanan yang dilakukan Coffee Corner kepada pelanggannya lebih baik dari 

kompetitornya. Para pelanggan Coffee Corner dipersilahkan untuk duduk dulu 

baru ditawarkan daftar menu oleh pelayannya, sedangkan untuk Coffee Toffee 

dan Café Rodo pelanggan harus memesan langsung di bar, yang jelas akan 

merepotkan untuk seorang pelanggan. 

Keunggulan lainnya yang dimiliki Coffee Corner adalah fokusnya Coffee 

Corner terhadap target market mereka yaitu mahasiswa. Keseriusan Coffee 

Corner dalam target pasar mereka ini jelas terlihat dalam managemennya. 

Coffee Corner menggandeng para mahasiswa untuk dijadikan sebagai barista. 

Selain untuk berpromosi di kampus mereka masing-masing, para barista ini 

juga menimbulkan kesan friendly untuk para pelanggannya. 

Dari segi promosi, event yang diadakan Coffee Corner tergolong sukses 

karena dapat mengundang banyak pelanggan untuk datang menghadiri event 

tersebut.Hal ini memberi peluang baru untuk berpromosi kepada pelanggan 

yang hadir dengan membagikan marchendise Coffee Corner yang bertujuan 

untuk mengingatkan para pelanggan untuk mengunjungi kembali Coffee 

Corner. 
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2. Kelemahan Coffee Corner 

Coffee Corner ingin menempatkan dirinya sebagai sebuah coffee shop yang 

ditujukan khusus untuk para mahasiswa, namun konsep tersebut belum 

tergambar jelas pada Coffee Corner itu sendiri.Hal ini dapat dilihat dari desain 

interior maupun media promosi yang digunakan tidak memiliki ciri khasyang 

bertema mahasiswa. 

Media promosi yang digunakan oleh Coffee Corner juga sangat minim yaitu 

hanya melalui social media facebook dan twitter dan event. Beberapa media 

promosi seperti spanduk maupun brosur juga digunakan namun hanya untuk 

mempromosikan event yang akan digelar, sedangkan jika tidak ada event 

maka media promosi ini tidak digunakan. 

 

3.3.2 Studi Eksisting 

Analisis studi eksisting dalam perancangan ini mengacu pada observasi 

yang dilakukan terhadap media promosi terdahulu yang digunakan oleh Coffee 

Corner. 

Media promosi yang digunakan Coffee Corner tergolong sedikit, Coffee 

Corner hanya mengandalkan sosial media seperti twitter dan facebook serta event 

sebagai senjata mereka dalam berpromosi.Spanduk dan poster juga digunakan 

sebagai media promosi hanya saja spanduk dan poster ini digunakan hanya untuk 

mempromosikan event-event yang mereka selenggarakan. 

Desain-desain yang dicetak dalam media promosi yang digunakan oleh 

Coffee Corner dianggap belum menggambarkan visi misi mereka yaitu menjadi 
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coffee shop yang “mahasiswa banget”. Berikut adalah beberapa contoh dari 

media promosi Coffee Corner yang pernah dibuat: 

 

Gambar 3.1: Media Promosi Coffee Corner 
Sumber: http://facebook.com/ccsurabaya 

Gambar 3.1 adalah salah satu bentuk media promosi poster yang 

digunakan Coffee Corner dalam mempromosikan event batik yang 

diselenggarakan di Coffee Corner selama tiga hari. Pada desain poster tersebut 

lebih menekankan pada desain dengan motif batik daripada desain yang sesuai 

untuk target market Coffee Corner yaitu mahasiswa. 
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Gambar 3.2: Media Promosi Coffee Corner 
Sumber: http://facebook.com/ccsurabaya 

 
Gambar 3.2 merupakan desain poster yang digunakan dalam 

mempromosikan event musik “Coffeecoustic” yang diselenggarakan di Coffee 

Corner. Coffee Corner sering mengadakan event live music untuk menarik minat 

pengunjung namun saja pada desain tersebut belum menggambarkan ciri khas dari 

target pasar Coffee Corner yaitu mahasiswa. 
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Gambar 3.3: Media Promosi Coffee Corner 
Sumber: http://facebook.com/ccsurabaya 

Desain yang ada pada gambar 3.3 merupakan media promosi berbentuk 

poster yang bertujuan untuk mempromosikan event ulang tahun Coffee Corner. 

Desain tersebut sangat simpel hanya menggunakan satu warna sebagai 

background, namun saja desain tersebut belum menggambarkan tujuan Coffee 

Corner yang ingin menjadi cafe yang “mahasiswa banget” 
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Gambar 3.4: Media Promosi Coffee Corner 
Sumber: http://facebook.com/ccsurabaya 

Gambar 3.4 merupakan satu-satunya bentuk desain poster yang pernah 

dibuat oleh Coffee Corner yang bertujuan khusus mempromosikan Coffee Corner, 

bukan untuk mempromosikan event yang ada di Coffee Corner. Desain tersebut 

terlihat sangat polos dan belum menggambarkan tujuan Coffee Corner untuk 

menjadi cafe yang “mahasiswa banget”. 
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Gambar 3.5: Media Promosi Coffee Corner 
Sumber: http://facebook.com/ccsurabaya 

Gambar 3.5 merupakan desain poster yang digunakan Coffee Corner untuk 

mempromosikan event “Coffeecoustic” yang diselenggarakan di Coffee Corner. 

Sama dengan media promosi lainnya, poster ini juga belum menggambarkan 

tujuan Coffee Corner untuk menjadi cafe yang “mahasiswa banget”. 

 

3.3.3 STP 

1. Segmentasi dan Targeting 

a. Demografis 

• Usia  : Dewasa dini (18-40 tahun) 

• Jenis kelamin : Pria dan Wanita 

• Profesi  : Mahasiswa 

• Pendidikan : Perguruan tinggi 

• Kelas sosial : menengah keatas 
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b. Geografis 

• Wilayah  : Surabaya 

• Ukuran kota : Besar 

c. Psikografis 

• Gaya hidup : aktifitas padat dan sibuk, modern, mengikuti trend 

   yang ada, senang menghabiskan waktu luang 

   dengan kegiatan berkumpul bersama. 

• Kepribadian : tampil menarik, pergaulan luas, terbuka pada hal- 

   hal baru, suka minum-minuman kopi. 

d. Behaviour 

• Sikap terhadap produk : ingin mendapatkan tempat yang nyaman dan 

gaul untuk berkumpul atau mengerjakan 

tugas kuliah. 

2. Positioning 

Untuk bisa menggaet target pasar utama mereka yaitu mahasiswa, Coffee 

Corner ingin menempatkan dirinya sebagai coffee shop yang “mahasiswa banget”. 
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3.3.4 Analisis Kompetitor 

1. Rodo Coffee Shop 

 

Gambar 3.6 Logo Rodo Coffee Shop 
Sumber: http://facebook.com/rodocoffee 

 
Rodo Coffee Shop adalah salah satu cafe yang berdiri daerah Arif Rahman 

Hakim.Cafe ini berdiri tahun 2012 dengan membawa konsep sidewalk 

eropa.Konsep ini tergambar jelas dari desain interiornya yaitu pada lantai satu 

dihiasi dengan sepeda yang terparkir disamping miniatur jalan raya, gambar-

gambar grafiti di dinding-dinding dan banyak pajangan foto-foto produk maupun 

foto panorama eropa yang memperjelas konsep dari cafe tersebut. Sedangkan 

untuk lantai dua café ini telah dilengkapi mini stage yang dipersiapkan untuk live 

music dan proyektor untuk event nonton bareng atau untuk presentasi-presentasi. 

 

 

 

 

 

http://facebook.com/rodocoffee
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Gambar 3.7: Rodo Coffee Shop Lantai 1 
Sumber: http://facebook.com/rodocoffee 

 

Menu yang ditawarkan di kafe ini tidak berbeda jauh dengan Coffee 

Corner, Rodo Coffee Shop juga menawarkan kopi sebagai menu utama mereka 

hanya saja harga yang ditawarkan sedikit lebih mahal dari yang ditawarkan oleh 

Coffee Corner. Namun kedua kafe ini memiliki cara yang berbeda dalam 

pelayanannya, untuk memesan makanan atau minuman di Café Rodo pelanggan 

harus menuju bar untuk memesannya langsung sedangkan di Coffee Corner 

pelanggan lebih dipermudah karena waitress akan mempersilahkan pelanggan 

untuk duduk dulu kemudian baru memesan makanan atau minuman melalui 

waitress tersebut. 

Media promosi yang digunakan oleh Rodo Coffee Shop hampir sama 

dengan Coffee Corner, mereka menggunakan social media seperti twitter dan 

facebook serta event.  
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2. Coffee Toffee 

 

Gambar 3.8: Logo Coffee Toffee 
Sumber: http://coffeetoffee.co.id 

 
Coffee Toffee adalah salah satu coffee shop yang sudah cukup terkenal di 

Indonesia karena telah memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar di seluruh 

Indonesia.Café ini awal berdiri dimulai dari Surabaya pada akhir tahun 2005.Awal 

berdiri Coffee Toffee hanya berbentuk sebuah booth yang menyediakan berbagai 

jenis minuman kopi dan mulai berkembang hingga akhirnya membentuk sebuah 

coffee shop seperti yang sekarang ini. 

Salah satu cabang Coffee Corner yang ada di Surabaya terletak di daerah 

Klampis yang berdekatan dengan Coffee Corner.Coffee Toffee di daerah ini juga 

sudah banyak dikenal oleh masyarakat Surabaya sehingga dapat dikatan kafe ini 

adalah pesaing berat dari Coffee Corner. 

http://www.coffeetoffee.co.id/
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Gambar 3.9: Coffee Toffee Klampis Surabaya 
Sumber: http://facebook.com/pages/Coffee-Toffee-Indonesia/90807692115 

 

Café ini menawarkan jenis makanan dan minuman yang hampir sama 

dengan Coffee Corner, hanya saja Coffee Corner dapat dianggap lebih lengkap 

karena menyediakan beberapa makanan berat seperti nasi goreng yang ridak 

ditawarkan oleh Coffee Toffee. Untuk soal harga, Coffee Toffee memiliki harga 

yang hampir sama dengan Coffee Corner namun kedua café ini berbeda pada 

pelayanannya. Sama seperti Rodo Coffee Shop, Coffee Toffee pelayanannya juga 

mengharuskan para pelanggan untuk memesan langsung di bar yang telah 

disediakan. 

Soal promosi, Coffee Toffee awalnya dikenal hanya dari pembicaraan 

mulut ke mulut.Namun hingga sekarang promosi tersebut telah berkembang 

dengan menggunakan social media, event dan juga website yang tidak dimiliki 

oleh kedua kompetitornya yaitu Coffee Corner dan Rodo Coffee Shop. 
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3.4 Keyword 

Pada perancangan ini, penentuan keyword ditentukan dengan 

menggunakan hasil analisis data dari wawancara dan observasi yang telah 

dilakukan sebelumnya, serta ditambahkan dengan target Coffee Corner yaitu 

mahasiswa. 

 

Gambar 3.10: Keyword 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 

Sesuai dengan bagan diatas maka kesimpulan dari keyword dalam 

perancangan media promosi Coffee Corner sebagai upaya meningkatkan brand 

loyalty adalah “Pleasant and Geek”. 

 

3.4.1 Deskripsi Konsep 

Pada hasil analisis keyword, didapatkan bahwa keyword yang akan 

digunakan dalam perancangan ini adalah “pleasant and geek”. Keyword inilah 

yang akan menjadi dasar konsep perancangan media promosi Coffee Corner. 

Pleasant memiliki arti nyaman, ramah dan juga menyenangkan. Sedangkan 

geek merupakan bahasa slang yang digunakan untuk menyebut orang-orang anti-
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mainstream ataupun kutu buku. Namun belakangan ini kata geek ini sendiri telah 

mengalami pergeseran arti yaitu untuk menyebut seseorang yang berintelektual 

namun tetap gaul. 

Jika disimpulkan keyword Pleasant and Geek ini memiliki pengertian 

yaitu kenyamanan untuk golongan orang berintelek dan gaul yang dalam kasus 

perancangan ini yaitu adalah mahasiswa. Mahasiswa sebagai target utama Coffee 

Corner benar-benar harus diperhatikan. Dalam upaya perancangan media promosi 

ini akan digunakan gaya desain yang cocok untuk menyampaikan pesan kepada 

mahasiswa, dan akan menunjukkan bahwa Coffee Corner ini merupakan Coffee 

Shop yang nyaman dan gaul untuk para mahasiswa. 
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3.5 Konsep Perancangan 

 

 

Gambar 3.11: Bagan Konsep Perancangan 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 
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3.6 Perancangan Kreatif 

3.6.1 Tujuan Kreatif 

Tujuan kreatif dalam perancangan ini adalah untuk mengundang daya tarik 

calon pelanggan maupun pelanggan lama agar mengunjungi Coffee Corner.Daya 

tarik yang ditawarkan untuk mengundang pelanggan ini menggunakan beberapa 

media promosi yang ada seperti flyer, poster, website, iklan radio, dan beberapa 

bentuk merchandise. 

Dengan adanya keyword diharapkan akan memberikan visualisasi yang 

sesuai dengan tujuan perancangan yang dilakukan. Keyword yang telah dipilih 

adalah “pleasant and geek”. Dalam konsep pleasant and geek ini akan 

memunculkan tampilan visual yang menggambarkan bahwa Coffee Corner 

merupakan tempat nongkrong yang nyaman dan gaul untuk para mahasiswa. 

Konsep pleasant and geek dalam media promosi Coffee Corner ini akan 

ditampilkan dengan menggunakan elemen-elemen yang biasanya ada dalam 

kehidupan sehari-hari mahasiswa seperti buku, laptop, ataupun blocknoteyang 

dikemas secara simple dan rapi. 

 

3.6.2 Strategi Kreatif 

1. Tagline (Verbal) 

Tagline yang digunakan dalam perancangan ini ditentukan melalui FGD 

(Focus Group Discussion).Beberapa tagline awalnya telah dibuat sebagai bahan 

pertimbangan dalam FGD yang dilakukan.Tagline-tagline tersebut dibuat 

berdasarkan keyword yang telah ditentukan sebelumnya yaitu pleasant and geek. 
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Berikut adalah hasil dari FGD yang telah dilakukan untuk penentuan 

tagline yang akan digunakan dalam perancangan ini. 

Tabel 3.1: Hasil FGD tagline 

Tagline Mudah 
diingat Original Sesuai 

Keyword Unik Sesuai 
segmentasi 

Total 
point 

Pleasant Place For 
You 

2 0 4 0 0 6 

Cozy Corner For 
You 

1 1 1 1 1 5 

Smart Corner For 
You 

2 2 2 2 3 11 

Geek’s Corner 1 0 1 2 1 5 
Geeks Are 
Welcome 

0 3 1 2 1 7 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil dari FGD yang telah 

ditentukan maka tagline yang akan digunakan dalam perancangan ini adalah 

“Smart Corner For You”. 

 

2. Ilustrasi (Visual) 

Ilustrasi yang digunakan dalam perancangan ini akan berpatok pada 

konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Ilustrasi yang digunakan dalam 

perancangan ini menggunakan teknik fotografi dan vector. Elemen-elemen yang 

ada dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa akan tampil disini seperti buku 

catatan ataupun laptop.Elemen-elemen tersebut akan menggambarkan bahwa 

Coffee Corner memang merupakan tempat yang nyaman dan gaul untuk para 

mahasiswa. 
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Gambar 3.12: Sketsa Alternatif Flyer Dan Poster 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013, 2013 

 
Pada sketsa poster dan flyer di atas menggunakan elemen-elemen yang 

menunjukkan mahasiswa seperti buku, laptop maupun jenis sepatu yang paling 

mencirikan mahasiswa. 

 

 

Gambar 3.13: Sketsa Alternatif Website 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 

Sketsa diatas menggunakan tata layout yang sederhana. Hanya 

menggunakan secangkir kopi untuk menggambarkan coffee shop. Layout yang 

digunakan hampis sama untuk semua page yang ada pada website. 
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Gambar 3.14: Sketsa Alternatif Stiker 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 

Sketsa desain stiker menggunakan ilustrasi gelas kopi yang akan 

menggunakan teknik vektor. 

 
Gambar 3.15: Sketsa Alternatif Chalkboard 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 

Sketsa chalk board menggunakan gambar gelas kopi yang digabyngkan 

dengan tumpukan buku sebagai ciri untuk elemen mahasiswa. 
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3. Tipografi (Visual) 

Pemilihan jenis huruf yang digunakan dalam perancangan media 

promosi Coffee Corner ini disesuaikan dengan keyword yang telah ditentukan 

sebelumnya. Sesuai dengan keyword yang ada yaitu pleasant and geek maka 

huruf yang dipilih harus bisa menggambarkan kenyamanan dan 

mencerminkan identitas seorang mahasiswa. 

Jenis huruf yang akan digunakan yaitu huruf dalam kelompok sans 

serif. Jenis huruf ini digunakan karena tipe jenis huruf sans serif ini 

mengandung makna modern yang sesuai dengan sifat pribadi mahasiswa yang 

selalu mengikuti perkembangan jaman. 

Huruf yang digunakan adalah NewsGoth CN BT. Jenis huruf ini 

digunakan sebagai headline ataupun untuk penulisan tagline yang 

dicantumkan dalam media promosi Coffee Corner. 

 

Gambar 3.16: Huruf Newsgoth Cn Bt 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 

 

4. Warna (Visual) 

Pemilihan warna dalam perancangan ini menggunakan teori dari 

Shigenobu Kobayashi. Warna yang dipilih disesuaikan dengan konsep yang 

telah ditentukan yaitu pleasant and geek. 
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Gambar 3.17: Bagan Warna Kobayashi 

Dari bagan diatas maka kata smart yang mewakili keyword berada pada di 

area warna cool. Kata smart digunakan karena dapat mewakili keyword yang ada 

yaitu pleasant and geek. 

 

 

Gambar 3.18: Warna Kobayashi yang Dipilih 
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Gambar 3.19: Kode Warna 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2013 
 

Pada gambar diatas dapat ditunjukkan bahwa warna yang akan digunakan 

dalam perancangan media promosi Coffee Corner ini adalah warna “quiet” yang 

berada pada bagian warna “smart” yang ditunjukkan pada gambar 3.14. 

 

3.6.3 Program Kreatif 

Perancangan ini dimulai dengan membuat tagline yang sesuai dengan 

keyword yang sebelumnya telah ditentukan yaitu pleasant and geek.Setelah 

selesai dengan pembuatan tagline, perancangan dilanjutkan dengan menentukan 

beberapa elemen visual yang diperlukan yaitu ilustrasi, tipografi dan warna. 

Berbagai elemen verbal maupun visual yang telah ditentukan tersebut akan 

digunakan dalam desain media yang dirancang selanjutnya.Perancangan desain 

media akan melalui tiga tahap yaitu proses sketsa, alternatif desain, hingga final 

desain. 
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3.7 Perancangan Media 

3.7.1 Tujuan Media 

Tujuan penggunaan media dalam perancangan ini adalah untuk mencapai 

efektifitas promosi kepada target pasar yang dituju. Dibutuhkan beberapa media 

yang disesuaikan dengan segmentasi pasar yang dituju untuk mendukung promosi 

Coffee Corner. Untuk menuju efektifitas tersebut maka dalam perancangan media 

promosi Coffee Corner ini akan memperhatikan tiga aspek yaitu jangkauan, 

frekuensi, dan kesinambungan. 

 

3.7.2 Strategi Media 

Strategi di dalam penggunaan media penting untuk dilakukan. Didalam 

strategi media ditetapkan pemilihan media yang berdasar atas karakter segmentasi 

pasar yang dituju, sehingga didapatkan efektifitas komunikasi terhadap apa yang 

ingin disampaikan dalam promosi Coffee Corner. 

Promosi Coffee Corner ini dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis 

media promosi seperti flyer, poster, chalk board, website, iklan radio, dan 

beberapa bentuk merchandise. 

1. Flyer 

Flyer merupakan salah satu media promosi yang akan digunakan dalam 

perancangan ini. Flyer dianggap efektif untuk dijadikan media promosi dalam 

perancangan ini karena flyer memiliki jangka waktu bertahan yang lama dan dapat 

disebar dengan mudah. 
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Flyer promosi Coffee Corner ini akan disebar di beberapa kampus di 

Surabaya. Penyebaran flyer ini akan dilakukan oleh karyawan-karyawan Coffee 

Corner yang juga merupakan seorang mahasiswa. 

Sesuai dengan tema yang diangkat yaitu pleasant and geek makabentuk 

visualisasi flyer akan menggunakan ilustrasi fotografi. Dimana ilustrasi tersebut 

akan memunculkan elemen-elemen yang ada dalam kehidupan sehari-hari 

mahasiswa seperti buku atau laptop. Selain itu juga akan ditambahkan dengan foto 

secangkir kopi sebagai pelengkap dalam ilustrasi flyer yang dibuat.Didalam flyer 

tersebut akan memuat logo, tagline, alamat situs website resmi, serta beberapa 

alamat media social yang digunakan oleh Coffee Corner seperti Facebook dan 

Twitter. 

2. Poster 

Poster digunakan sebagai pendukung flyer yang juga akan disebar di 

beberapa kampus di Surabaya. Poster akan disebar juga oleh karyawan-karyawan 

Coffee Corner dikampus mereka masing-masing. Selain di kampus, poster juga 

akan disebar di warung-warung kecil disekitar kampus. 

Ilustrasi pada poster tidak jauh berbeda dengan flyer. Masih tetap 

menggunakan tema yang sama yaitu pleasant and geek. Ilustrasi poster akan 

memunculkan elemen-elemen yang ada dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa 

seperti buku atau laptop. Selain itu akan ditambahkan juga foto secangkir kopi 

sebagai pelengkap dalam ilustrasi tersebut. 

Informasi-informasi yang terdapat dalam poster akan berisikan logo 

Coffee Corner yang juga dilengkapi dengan tagline,serta alamat situs website 
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resmi Coffee Corner, nama akun facebook dan akun twitter juga akan dimuat 

dalam poster tersebut. 

3. Chalk Board 

Chalkboarddalam perancangan ini ditempat didalam Coffee Corner 

sebagai pendukung media promosi lainnya. Chalk board yang diletakkan dalam 

Coffee Corner ini akan menambah kesan bahwa Coffee Corner benar-benar 

merupakan tempat nongkrong yang nyaman dan gaul buat para mahasiswa. 

Ilustrasi yang terdapat dalam chalk boardini juga memuat elemen-elemen 

mahasiswa seperti buku atau laptop, hanya saja chalk board ini tidak dicetak 

tetapi digambar langsung menggunakan kapur tulis. 

Selain menggunakan elemen-elemen yang terdapat dalam kehidupan 

sehari-hari mahasiswa seperti buku dan laptop, chalk board juga akan memuat 

tagline dari Coffee Corner. 

4. Website 

Tidak terlepas dari konsep yang telah ditentukan yaitu pleasant and geek, 

website Coffee Corner juga harus menggambarkan bahwa Coffee Corner 

merupakan sebuah tempat nongkrong yang nyaman dan gaul untuk para 

mahasiswa. Ilustrasi yang ditampilkan dalam website menyerupai ilustrasi yang 

ada pada poster atau flyer. 

Beberapa halaman konten yang terdapat dalam website adalah home, 

product, gallery, news dan contact us. 
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5. Iklan Radio 

Iklan radio yang dibuat bertujuan agar dapat didengar oleh calon 

pelanggan yang sedang di dalam mobil maupun sedang santai dirumah atau kost-

kostan. Iklan radio akan dibuat dengan dengan dialog dua orang pasangan cowok-

cewek. Dalam dialog tersebut digambarkan bahwa sang cowok mengajak sang 

cewek yang sedang sibuk mengerjakan tugas kuliah untuk nongkrong dan 

mengerjakan tugas kuliahnya di Coffee Corner karena Coffee Corner memang 

merupakan tempat yang nyaman dan asik untuk para mahasiswa. 

6. Merchandise 

Ada beberapa jenis merchandise yang akan dibuat dalam perancangan ini 

yaitu blocknote,totebag, stiker, dan gelas. Merchandise ini akan dibagikan secara 

gratis kepada pengunjung Coffee Corner dengan persyaratan pengunjung membeli 

produk Coffee Corner dalam jumlah harga tertentu. Selain itu merchandise ini 

juga dapat dibagikan dalam event-event yang diselanggarakan oleh Coffee 

Corner. 

Ilustrasi pada mechandise tidak menggunakan teknik fotografi seperti 

media promosi lainnya, namun menggunakan ilustrasi vector yang 

menggambarkan sebuah ciri khas sebuah coffee shop yaitu segelas kopi. Dalam 

ilustrasi tersebut akan memuat logo, tagline, alamat website, dan social media 

Coffee Corner. 

 

 


