
 
 

 32 

Bab III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan  

Dalam perancangan kampanye brand merek One Pose Cafe. Mulai dari 

konsep, Kampanye brand dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan value 

lebih kepada produk/jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau merek tertentu. 

Kampanye merek dilakukan oleh perusahaan atau sebuah merek untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan dalam tingkat emosional, seperti kenaikan 

self esteem. One Pose Cafe memerlukan promosi dan pemasaran sebagai 

bentuk kampanye merek. Salah satu cara yang akan One Pose gunakan untuk 

melaksanakan kampanye adalah mempromosikan-nya lewat sosial media, 

khususnya Intagram. Penggunaan instagram sebagai media promosi utama 

dilandasi dengan data survey pelanggan one pose cafe. Pelanggan one pose 

cafe didominasi oleh wanita generasi Z (16-22 tahun) yang sering menggunakan 

Intagram sebagai wadah bersosialisasi. Kesimpulannya, adalah One pose 

memerlukan desain promosi sosial media (Instagram) untuk mengingkatkan 

kebanggaan pelanggan terhadap brand one pose.  

Merancang brand campaign dan media promosi untuk merek One Pose 

cafe yang sesuai dengan target pasar sehingga dapat bersaing dengan 

kompetitor. 

  

3.2. Prosedur Pengembangan (Solusi Komunikasi Visual) 

One Pose Café adalah kedai kopi bertema unik yang berdiri sejak 24 Juli 

2016 dan bergerak di bidang Food & Beverage. Dengan mengutamakan 

kenyamanan pengunjung dan kualitas makanan. One Pose Café merupakan 

kedai kopi thematic yang berdekorasi feminim. One Pose Café ingin menjadi 

brand yang mengangkat kisah tentang perjalanan Teddy Bear di alam fantasy 

dan menceritakan kembali cerita yang unik, dan inspiratif dalam bentuk dekorasi 

interior.Pelanggan yang berkunjung ke One Pose Café mayoritas adalah wanita, 

pelanggan tersebut memiliki berbagai profesi. Tetapi mayoritas pelanggan tetap 

di One Pose memiliki profesi sebagai Mahasiswa dan Siswa SMA. Oleh karena 

itu, jarak usia pelanggan One Pose Café adalah antara 17 tahun hingga 35 tahun 
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Value Preposition One Pose cafe adalah kedai kopi feminim dengan tema 

yang berubah secara berkala. Menawarkan konsep cafe yang tidak 

membosankan. One Pose juga memiliki jasa decor untuk membantu 

memudahkan pelanggan dalam acara khusus. One pose café memiiki brand 

attributes menyediakan tempat dimana pelanggan one pose cafe dapat 

bersosialita dengan maksimal di temani boneka beruang lucu. Sehingga 

terlahirlah tagline “Bring out the inner child in you” yang berarti memberikan 

kebebasan kepada pelanggan untuk berekspresi seperti anak anak. 

 

3.2.1 Konsep Gaya Desain. 

Gaya design yang digunakan oleh brand One Pose Café adalah pastel pop 

art. Menurut buku Pop art and design oleh Anne Massey (2017). pop art memulai 

fase dimana gaya design yang diangkat menggambarkan tentang sebuah design 

yang bebas dan berani. Gaya design Pop art memiliki arti sebagai gaya design 

yang memandang budaya komersil sebagi materi mentah, sebuah sumber ide 

yang tak pernah habis atas hal-hal yang bersifat Penciptaan Seni Lukis Multi 

Tampak subjek piktoral. Para seniman yang menganut gaya pop art biasanya 

banyak melukis ikon-ikon yang kerap muncul dalam masyarakat, seperti komik, 

kehidupan kota metropolis, dan iklan yang ditampilkan dalam kanvas atau seni 

grafis.  

Pop art juga memiliki pengaruh yang besar terhadap style feminim, 

khususnya penggambaran peremuan yang muda dan menawan. Sehingga pop 

art adalah gaya design yang sesuai dengan sifat anak remaja jaman sekarang. 

Dengan pemahaman tersebut, konsep design promosi brand One Pose 

tercipta. Berikut adalah konsepnya: konsep desaign yang fun with style, 

Gambar 3.2.1.1 Moodboard gaya design pastel pop art. 

Sumber: pinterest (2019). 
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berwarna, dan memiliki prinsip feminim dari pop art. Sehingga dapat 

menyampaikan perasaan ceria dan feminim, sesuai dengan target pasar untuk 

mendapatkan awareness kepada customer. 

Warna pastel yang digunakan juga merupakan warna yang sedang banyak 

digunakan anak muda untuk mengekspresikan dirinya. Melalui filter foto maupun 

barang yang digunakan kebanyakan berwarna cerah tetapi lembut. Sehingga 

pemilihan warna pastel didukung oleh sasaran pasar yang dituju. Warna Pastel 

juga merupakan kualitas warna yang menyebabkan warna itu berbicara, berteriak 

atau berbisik dalam nada yang lembut. 

Layout yang digunakan  menggunakan Golden rules. Dimana titik fokus 

berada di sepertiga media yang ada. Dengan menggunakan font yang memiliki 

sharp edge, bold, dengan background yang berwarna lembut. Layout ini juga 

bertujuan untuk mengantarkan focus pandangan pelanggan terhadap informasi 

yang ingin disampaikan dan memudahkan pembaca dalam memahami konten. 

Gambar 3.2.1.2 Moodboard warna pastel untuk brand One Pose. 

Sumber: pinterest (2019). 

Gambar 3.2.1.3 Moodboard layout untuk brand One Pose. 

Sumber: pinterest (2019). 
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Maskot yang digunakan One Pose café berstyle Chibi. Chibi sering 

digunakan begantian dengan kata Super Deform (SD), chibi juga biasanya 

digambarkan melebihkan dari proporsi normal. karakter Chibi pasti digambarkan 

dalam format deform. Style Chibi bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang 

lucu (humor), imut atau ekspresif. 

IIllustrasi yang digunakan adalah interior design one pose café dengan style 

pop art yang menggunakan garis stroke yang tebal dan berwarna flat. llustrasi 

tersebut diciptakan agar maskot dapat berinteraksi dengan background yang di 

gambarkan. Hal itu memberikan nyawa atau dapat penggambaran sifat dari 

kesatuan illustrasi dan maskot tersebut. 

Element design yang digunakan dalam identity (promotial media) adalah 

maskot beruang, logo, pattern, foto dan warna. Maskot tersebut diciptakan untuk 

memudahkan pelanggan mengenali brand One Pose. Begitu juga dengan 

penggabungan pattern dan warna yang digunakan menggambarkan brand One 

Pose. Foto yang akan digunakan di media promosi haruslah mengikut sertakan 

boneka beruang didalamnya. 

 

Gambar 3.2.1.4 Moodboard maskot untuk brand One Pose. 

Sumber: pinterest (2019). 

Gambar 3.2.1.5 Moodboard maskot untuk brand One Pose. 

Sumber: pinterest (2019). 
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3.2.2 Konsep Pemilihan Media. 

Pemilihan media yang akan digunakan One Pose berangkat dengan alasan  

untuk meningkatkan kesadaran brand dan meningkatkan nilai value One Pose 

dimata public. 

1. media cetak pada surat kabar. Menurut Simona Covel dalam Marketing 

your startup. Menjelaskan bahwa ketahui pasar yang di target competitor dan 

hindari target tersebut. Maka, perusahaan tersebut akan menemukan niche 

market yang competitor lewatkan. Oleh karena itu penggunaan koran mungkin 

terlihat kuno, tetapi berdasarkan statistic yang ada penggunaan koran sebagai 

perolehan info masih menjadi trend dan digunakan sebagai sumber informasi 

yang terpercaya hingga sekarang . 

Gambar 3.2.2.1 Berdasarkan google trend, dengan search term “Jawa 

Pos”. 

Sumber: Google trend (2019). 

 

Gambar 3.2.2.2 Berdasarkan topik yang berhubungan, dengan search 

term “Jawa Pos”. 

Sumber: Google trend (2019). 
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Tidak hanya sebagai perolehan informasi yang terpercaya, Menurut data 

yang ada Jawa Pos juga digunakan sebagai publifikasi periklanan yang cukup 

tinggi. 

Penggunaan Koran juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran brand 

dan untuk menyampaikan jasa yang ada di One Pose Café . Dengan 

menggunakan foto suasana dalam café didampingi boneka beruang sebagai 

symbol yang paling mudah dikenali. 

2. Menggunakan souvenir atau cindera mata yang khas One Pose café. Hal 

itu didukung dengan karya Ryan Holiday dalam buku Growth Hacker Marketing. 

Cara terbaik untuk mendorong seseorang untuk melakukan apa yang 

perusahaan inginkan adalah buatlah seperti itu bukan keinginan perusahaan. 

Buat sesuatu barang atau jasa yang menurut mereka patut untuk dibagikan di 

kalangan mereka. Sehingga, One Pose Café menciptakan sesuatu yang layak 

untuk dibagikan berbentuk souvenir. Dengan menciptakan mascot untuk 

memudahkan pendekatan terhadap sasaran pasar. Souvenir yang dibuat antara 

lain Totebag, Gantungan kunci, Stiker, Phone Casing, Magnet, Notebook, 

Bookmark, Postcard, Pin. Berikut adalah kegunaan dari souvenir yang dijual 

totebag: untuk memudahkan pelanggan membawa barang. Pin, Gantungan 

kunci, phone case, Stiker: untuk memberi rasa memiliki, dan dapat menjadi 

hadiah dari One Pose . Bookmark: untuk membatasi buku, dan mengingatkan 

pelanggan terhadap brand One pose cafè. Post card: untuk meningkatkan self 

esteem pelanggan yang sudah pernah datang ke One Pose cafè dan dapat 

berbagi dalam bentuk kuno yaitu surat. 

3. Media lainnya yang digunakan adalah media cetak berbentuk brosur. 

Menurut Joe Pulizzi, konten yang diberikan kepada pelanggan haruslah konten 

yang menarik dan informative, sehingga dapat menarikperhatian dari pelanggan. 

Sehingga media apa yang digunakan dapat beragam. Kegunaan penggunaan 

brosur antara lain adalah menyampaikan tempat/ jasa yang ditawarkan, serta 

memberi tahukan kontak bisnis dai One Pose cafè, menyampaikan hasil kerja, 

menimbulkan ketertarikan calon pelanggan melalui foto.  

4. Media promosi digital yang digunakan adalah social media. Paul Temporal 

mengatakan didalam bukunya Branding for the public sector. Semua brand harus 

mengatur komunikasi mereka dan memberikan informasi dengan konsisten. Hal 

ini biasanya dilakukan dengan memperkenalkan kampanye yang memiliki pesan 
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tersendiri tetapi tetap membuat eksekusi nya menarik untuk sasaran pasar. Oleh 

karena itu, konten yang diciptakan juga beragam. Promosi menggunakan social 

media juga bertujuan untuk meningkatkan brand awareness yang sesuai dengan 

segment pasar One Pose. 

5. Media promosi yang lainnya adalah media cetak umbul umbul (Vertical 

benner). Menurut Chris Fill dibuku Marketing Communication mengatakan bahwa 

untuk sebuah pesan itu dapat disampaikan secara efektif, pesan tersebut 

haruslah memberikan arti lebih kepada penontonnya. Pesan tersebut juga perlu 

meraih sasaran yang tepat, yang mampu mendapatkan perhatian penonton, dan 

yang mudah dipahami, yang bersangkutan dan mudah diterima. Oleh karena itu 

bahasa yang digunakan untuk penggunaan Vertical banner adalah singkat, 

padat, dan jelas. Vertical Banner bertujuan untuk meningkatkan brand 

awareness pada orang yang melalui wilayah di sekitar lokasi One Pose café, 

memberi tahukan Update terkini akan adanya event di One Pose cafè. 

6. Media promosi selanjutnya adalah media digital yang sedang ramai 

digunakan oleh chatting online. Media online tersebut adalah LINE. Menurut 

Richard Rosenbaum dibukunya Strategic Brand Management. Kesadaran 

seseorang terhadap sebuah brand merupakan hal yang penting untuk seseorang 

dalam membeli produk dari bisnis tersebut. Berangkat dari pemahaman tersebut 

One Pose menggunakan LINE sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran 

brand melalui aplikasi yang sering digunakan oleh sasaran pasar One Pose. 

Dikarenakan pengguna LINE yang merupakan sasaran pasar One Pose adalah 

anak remaja, pendekatan yang tepat adalah menggunakan hal yang sering 

mereka gunakan, yaitu sticker LINE. Kegunaan dari sticker LINE tersebut antara 

lain Untuk meningkatkan brand awareness target market yang sebagian besar 

pengguna LINE. Kegunaan lainnya adalah untuk menyebar luaskan bahwa 

maskot One Pose cafè dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan lewat 

chatting online. 

7. Media promosi online lainnya adalah media online instagram yang 

menggunakan pengaruh Brand Ambasador. Menurut Tabita E Susanto dalam 

jurnalnya yang membahas mengenai “Pesan dan Respon Dalam Proses 

Komunikasi Pemasaran Kafe Melalui Instagram”. Menyebutkan bahwa pengguna 

instagram seringkali mengalami perubahan minat berdasarkan status social 
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mereka. Hal itu didukung oleh Ph.D Rob Handerson 

(https://www.psychologytoday.com/). 

Popularitas itu bagus. Mengikuti trend menjadikan seseorang memiliki tujuan 

didalam kehidupan sosialnya yang rumit. Kebanyakan dari manusia tidak 

memiliki waktu untuk menggali informasi yang mereka perlukan untuk mengenali 

barang atau jasa yang ditawarkan dipasar. Beberapa orang lebih memilih untuk 

bergantung pada ulasan, seperti popularitas produk tersebut. Jika banyak orang 

menggunakan jasa atau membeli produk tersebut, alasan seseorang dapat 

berubah, mereka akan berpikir barang atau jasa itu penting baginya karena 

banyak orang telah menggunakannya. Dengan pemahaman diatas One Pose 

menggunakan Brand Ambasador untuk mempengaruhi minat beli mereka. 

Kegunaan lain dari Brand Ambasador selain untuk mempengaruhi minat beli 

adalah untuk meningkatkan kesadaran brand dan sebagai tokoh masyarakat 

yang pengguna media social percaya, sehingga periklanan One Pose cafè 

selama season itu dapat menggerakkan minat sasaran pasar. 

8. Media kedelapan yang One Pose gunakan adalah Endors. Menurut 

Filincia Sharon, et. Al. Dalam jurnal yang berjudul “PENGARUH 

KARAKTERISTIK CELEBRITY ENDORSER MELALUI MEDIA SOSIAL 

INSTAGRAM TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA RESTORAN DAN 

CAFÉ DI SURABAYA” Endors adalah pembuatan sebuah iklan yang 

menggunakan seseorang yang dapat menarik perhatian dan mampu 

menyampaikan pesan dan informasi mengenai sebuah produk. Penggunaan 

Endors dalam media perikalanan online biasanya memiliki tujuan untuk 

memberikan dorongan kepada sasaran pasar agar lebih mudah diterima oleh 

sasaran pasar yang dituju. Endors juga memudahkan pelanggan untuk 

mempercayai sebuah produk atau jasa yang ditawarkan. Sehingga penggunaan 

Endors memudahkan One Pose dalam menwarkan jasa dan produk yang akan 

ditawarkan. Kegunaan atau keuntungan lain jika One Pose menggunakan  

 

3.2.3 Program Media  

No Media Waktu/Durasi Touch point Channel Phases 

1 Koran 2 Weekends 
Febuary 
Mei/juni 

At Home Memfasilitasi 

calon pelanggan 

https://www.psychologytoday.com/
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Desember dengan 

informasi 

tentang 

keberadaan 

Brand. 

2 Mercendise High season 
month 

Febuary 
Mei 

Desember 

At Home 
School (?) 

Membangun 

Awareness 

3 Social Media 2 post endors/ 
minggu 

4 bulan/ tahun 
Januari, april, 

juli, november. 

At Home 
Out of Home 

Work (?) 

Menyampaikan 
Value 

Preposition. 
Meningkatkan 

Awareness.  

4 Brosur setiap jumat 
Febuary 
Mei/juni 

Desember  

At Home 
Out of Home 

Menunjukan 
pelayanan jasa 
yang tersedia di 
Brand One Pose 

Cafe.  
 

5 Vertical Banner High season 
month 

Febuary 
Mei 

Desember 

Out of Home Package 

booking 

6 Sticker LINE Januari 2020 – 

januari 2021. 

At Home 
Out of Home 

Brand 

Awareness 

7 Brand Ambasador High season 
month 

Febuary 
Mei 

Desember 

Out of Home Brand 

Awareness 

8 Endors 2 post endors/ 
minggu 

4 bulan/ tahun 
Januari, april, 

juli, november. 

Out of Home Brand 

Awareness 

Tabel 3.2.3.1 Pemilihan Media. 
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3.2.4. Anggaran Belanja Desain 

No Media Kategori Harga Satuan Total 

1 Koran Biaya Tayang 2jt 

800rb 

2 hari 

Weekend 

4,8jt 

2 Merch: 

Totebag 

Biaya Produksi 30rb 

19rb 

20 item 619rb 

3 Merch: 

Keychain 

Biaya Produksi 8,5rb 

19rb 

20 item 189rb 

4 Merch: 

Sticker 

Biaya Produksi 38rb 

19rb 

2 item 

A3+ 

95rb 

5 Merch: 

Magnet 

Biaya Produksi 8,5rb 

19rb 

5 item 61,5rb 

6 Merch: 

Pin 

Biaya Produksi 2,5rb 

19rb 

20 item 119rb 

7 Merch: 

postcard 

Biaya Produksi 5,5rb 20 item 

5 A3+ 

27,5rb 

8 Merch: 

Phone 

Case 

Biaya Produksi 40rb 

19rb 

8 item 339rb 

9 Merch: 

Buku 

Biaya Produksi 50rb 

19rb 

5 item 269rb 

10 Merch: 

Bookmark 

Biaya Produksi 8rb 20 item 

2 A3+ 

16rb 

11 Sosial 

Media 

Biaya Tayang 25rb 1 post 

surabaya 

1,5jt 

12 Brosur Biaya Produksi 95rb 1000 114rb 
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19rb item 

13 Vertical 

Banner 

Biaya Produksi 50,6rb 

38rb 

5 item 

1mx2m 

291rb 

14 Sticker 

LINE 

Biaya Produksi 500rb 24 

sticker  

500rb 

15 Brand 

Ambasador 

Biaya Tayang 1,5jt 1 season 1,5jt 

16 Endors Biaya Tayang 250rb 8 post 2jt/  

bulan 

total 12,44jt 

Tabel 3.2.4.1 Anggaran Belanja Desain. 

 

3.3. Uji Coba Produk (prototype) 

Uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai 

senagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan atau daya tarik 

dari produk yang dihasilkan melalui media promosi yang telah dibuat dan 

didesign oleh penulis.  

 

3.3.1. Desain Uji Coba (tighttissue) 

Dibawah ini merupakan hasil design media promosi yang akan digunakan 

untuk keperluan kampanye brand One Pose Café. 
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Koran 

 

Mercandise 

 

Gambar 3.3.1.1 tighttissue koran untuk brand One Pose. 

Sumber: milik pribadi. 

 

Gambar 3.3.1.2 tighttissue mercandise untuk brand One Pose. 

Sumber: milik pribadi. 

 



 
 

 44 

Social media 

 

Brosur 

 

Vertical banner 

Gambar 3.3.1.3 tighttissue sosial media banner untuk brand One Pose. 

Sumber: milik pribadi. 

 

Gambar 3.3.1.4 tighttissue brosur untuk brand One Pose. 

Sumber: milik pribadi. 

 

Gambar 3.3.1.5 tighttissue vertical banner untuk brand One Pose. 

Sumber: milik pribadi. 
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Sticker Line 

 

Brand ambassador 

 

Gambar 3.3.1.6 tighttissue maskot sticker LINE untuk brand One Pose. 

Sumber: milik pribadi. 

 

Gambar 3.3.1.7 tighttissue instagram untuk brand One Pose. 

Sumber: milik pribadi. 
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Endors 

Design diatas merupakan hasil dari perpaduan antara gaya design pop art 

dengan warna pastel. Warna pastel yang digunakan berlatar belakang karena 

warna pastel merupakan warna yang tenar digunakan anak muda jaman 

sekarang. Berdasarkan hasil pengamatan Maria Renata, dalam jurnalnya tertulis 

bahwa anak remaja lebih menyenangi warna cerah dan warna pastel. 

Penggambaran gaya design pop art ditunjukan dari pengulanan bentuk 

pattern bulat bulat atau yang biasa disebut polkadots pada latar belakang setiap 

design. Gaya pop art yang digunakan juga melambangkan keceriaan, 

keberanian, dan kebebasan. 

Garis yang digunakan untuk memberi batasan penulisan dan gambar juga 

disimbolkan dengan garis stroke yang tebal seperti framing comic. Hal ini dibuat 

untuk mempermudah pelanggan dalam pengenalan brand melalui elemen design 

yang ada. 

 

3.3.2. Subjek Coba (responden/ expert user & extreme user) 

Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan wawancara 3 expert user dan  

3 extreme user untuk mengetahui pengembangan design One Pose. Ketiga 

expert user ini adalah 

- Justin Jatmiko sebagai designer yang berdomisili di Surabaya. Tujuan 

wawancara dengan beliau untuk mengetahui design yang sesuai dengan 

target pasar yang dituju. Dan untuk mengetahui cara mendesign yang efisien 

untuk menciptakan design yang sesuai sasaran pasar. 

Gambar 3.3.1.8 tighttissue instagram untuk brand One Pose. 

Sumber: milik pribadi. 
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- Cindy Ellen sebagai designer yang berdomisili di Surabaya. Tujuan 

wawancara dengan beliau untuk mengetahui daya tarik design yang sesuai 

dengan target pasar yang dituju. Dan untuk mengetahui daya tarik design 

yang sesuai sasaran pasar. 

- Ari Kurniawan sebagai designer yang berdomisili di Surabaya. Tujuan 

wawancara dengan beliau untuk mengerahui cara yang efektif dalam 

mendesign media promosi yang sesuai sasaran pasar. 

Sedangkan untuk Extreme user: 

o Verren Ornela sebagai Instagram influencer yang yang berdomisili di 

Surabaya. Tujuan wawancara dengan beliau untuk mengetahui cara yang 

efisien untuk menarik sasaran pasar yang dituju. 

o Stefani Arellia sebagai Instagram influencer yang yang berdomisili di 

Surabaya. Tujuan wawancara dengan beliau untuk mengetahui cara yang 

efektif untuk menarik sasaran pasar yang dituju.  

o Audrey Hanley  sebagai pelanggan tetap One Pose Café yang berdomisili di 

Surabaya. Tujuan wawancara dengan beliau untuk mengetahui daya tarik 

yang seperti apa yang menarik sasaran pasar yang dituju. 

 

3.3.3. Jenis Data  

Uji coba produk bertujuan untuk mengetahui apakan design dari One Pose 

bisa diterima oleh reponden. Kesesuaian gaya design kepada media promosi 

one pose dan efektifitas media promosi one pose bagi sasaran pasar. Data 

premier yang dikumpulkan dari wawancara extreme user mencakup presepsi 

design mengenai pesan yang disampaikan dari brand one pose dan daya tarik 

responden terhadap design, media promosi, dan prototype mercendise. 

Kemudian data premier yang dikumpulkan dari wawancara expert user 

mencakup review mengenai kampanye brand one pose. Review strategi 

branding sekaligus menyinggung marketing. Review mengenai pemilihan media 

promosi berserta merchandisenya. Data sekunder diambil dari kuisioner yang 

membahas mengenai presepsi responden terhadap pesan yang disampaikan 

pada brand One Pose  
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3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data (Metode penggalian data Primer & 
Sekunder) 

No Teknik Data Intrumen Subject 

1 • Wawancara 
Expert User 

Hari:  18 

Maret – 1Mei 

Tempat: One 

Pose Cafe 
Face to Face 

Review tren 

desain 

Cindy Ellen 

2 
• Wawancara 

Expert User 

Hari:  18 

Maret – 1Mei 

Tempat: One 

Pose Cafe 
Face to Face 

Review 

strategi 

promosi 

Justin Jatmiko 

3 • Wawancara 
Expert User 

Hari:  18 

Maret – 1Mei 

Tempat: One 

Pose Cafe 
Face to Face 

Review 

desain 

Ari Kurniawan 

Tabel 3.3.4.1 Daftar Nama Expert user yang diwawancara. 

 

No Teknik Data Intrumen Subject 

1 • Wawancara 
Extreme 
User 

Hari:  18 

Maret – 1Mei 

Tempat: One 

Pose Cafe 
Face to Face 

Presepsi 

responden 

terhadap 

prototype 

Verren Ornela 

2 
• Wawancara 

Extreme 
User 

Hari:  18 

Maret – 1Mei 

Tempat: One 

Pose Cafe 
Face to Face 

Presepsi 

terhadap 

prototype 

Audrey 

Hanley 

3 • Wawancara 
Extreme 
User 

Hari:  18 

Maret – 1Mei 

Tempat: One 

Pose Cafe 
Face to Face 

Pemahaman 

responden 

terhadap 

pesan 

Stefani 

Arrelia. 

Tabel 3.3.4.2 Daftar Nama Extreme user yang diwawancara.


