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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1. Peluang Bisnis

Gambar 1.1 Logo 504 slowbar 

Kopi telah lama dikenal sebagai produk komoditas dengan pasar yang 

besar di negara-negara berkembang. Daerah tropis dan memiliki kontur 

pegunungan menjadi salah satu penyebabnya. Kopi juga menjadi sumber 

pertumbuhan ekonomi negara – negara tersebut. Dalam skala global kopi juga 

diakui sebagai salah satu komoditas pertanian yang paling diperdagangkan 

(Malian, 2017). Pertumbuhan kedai kopi juga memiliki peningkatan yang 

sangat pesat, bisa dilihat kebanyakan di setiap jalan kita dapat melihat ada 

setidaknya 1 kedai kopi. Konsumen dari kedai kopi itu pun tidak pernah surut 

dan terus bertambah. Tren untuk mengkonsumsi kopi mengalami peningkatan, 

hal ini juga dipengaruhi dengan kemajuan teknologi di bidang kopi yang 

semakin beragam. Dari Teknik pengolahan bahan kopi hingga proses 

penyajiannya juga semakin beragam. Berdasarkan dengan peluang tersebut , 

504 slowbar memulai usaha di bidang food and beverages khususnya kopi. 

Usaha ini di mulai pada Oktober 2018, di salah satu kelas di Universitas 

Ciputra. Produk yang di jual di 504 slowbar berupa minuman yang 

mengandung kopi dan dan tidak mengandung kopi. Pemilihan biji kopi dengan 
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kualitas yang baik menjadi hal yang wajib di 504 slowbar Saat ini store 504 

slowbar berada di lantai 2 Universitas Ciputra. 

2. Target Konsumen 

 Customer 504 Slowbar merupakan orang - orang yang berada dilingkungan 

Universitas Ciputra baik mahasiswa, dosen, maupun staff UC. Customer 504 

slowbar adalah orang – orang yang aktif di media sosial, orang yang asik, suka hal 

baru. Tipikal orang yang tiap pagi mengkonsumsi kopi, karena sudah terbiasa 

minum kopi baik espresso based, maupun es kopi susu. Caffeine oktan tinggi. 

Rentang usia target konsumen dari 504 slowbar adalah 18 sampai 24 tahun, 

laki – laki maupun perempuan, ada di lingkungan Universitas Ciputra.  

3. Problem Yang Dihadapi 

 504 Slowbar awalnya berada di dalam sebuah ruangan kelas di Universitas 

Ciputra, namun melihat peluang penikmat kopi di Universitas Ciputra, 504 slowbar 

lalu memutuskan untuk menyewa sebuah spot di lantai 2, bersebelahan dengan 

library Universitas Ciputra. Namun lokasi ini belum strategis karena frekuensi 

mahasiswa UC yang mendatangi library tidak sering. Meskipun terdapat lounge di 

depannya tetapi lantai 2  masih dikunjungi sebagian orang saja, karena mezanin 

lantai 1 dianggap lebih dekat. Brand 504 slowbar  masih kurang dikenal di 

lingkungan Universitas Ciputra, karena lokasi sebelumnya berada di ruangan 

kelas. 

 

 

 

 

4. Kompetitor Potensial Bisnis 
 

a. Coffeetorium 
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Gambar 1.2 Konten Instagram Coffeetorium 

 

 Coffeetorium adalah sebuah coffeeshop yang berada di UC walk, berdiri sejak 

2018. Awalnya hanya menggunakan stand gerobak yang bisa dibilang cukup kecil, 

namun saat ini sudah memiliki tempat yang sangat nyaman dan cukup terkonsep. 

jam bukanya pun kini dari pukul 08.00 sampai pukul 21.00. Coffeetorium memiliki 

banyak varian minuman, tidak hanya itu, kedai ini juga menjual berbagai macam 

cake. Target market coffeeshop ini sama seperti target market 504 Slowbar, yaitu 
lingkungan UC (civitas UC). 
Dibawah ini adalah analisis SWOT milik Coffeetorium : 

 
Tabel 1.1 SWOT Coffeetorium 
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Coffeetorium memberikan suasana baru dengan mengusung konsep 

speciality coffee di lingkungan Universitas ciputra. Store atmosphere yang 

ternyaman diantaera tempat lain di UC Walk.  

b. Lain Hati 

 

 
Gambar 1.3 Produk dan konten Instagram Lain Hati 

 

 Kopi Lain Hati adalah sebuah kedai kopi waralaba yang baru buka pada bulan 
oktober 2019 di Kozko citraland. Kedai ini memiliki strategi marketing yang cukup 

kuat dan terpusat, selayaknya kedai waralaba pada umunya. branding Kopi Lain 

Hati sudah cukup kuat karena brand ini sudah ada dimana-mana. Banyak yang 

menarik dari kedai ini salah satunya adalah varian minuman yang cukup unik serta 

campaign tentang percintaan yang sangat kental dirasakan di kedai ini. Untuk 

target market, walaupun lokasi berdekatan, namun market kedai ini lebih luas 

karena lokasinya diluar lingkungan Universitas Ciputra. 

Dibawah ini adalah analisis SWOT milik Lain Hati : 
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Tabel 1.2 SWOT Lain Hati 

Kopi lain hati senantiasa konsisten dalam mengunggah konten di social 

media Instagram. Konten yang dimuat pun sangat menarik. Caption pada 

konten Instagram dibuat sedemikian rupa sehingga orang yang membaca 

tertarik untuk mencoba.  

 

c. Titik Koma 

 

  
Gambar 1.4 Produk dan konten Instagram Titik Koma 

 

 Titik Koma adalah kedai kopi yang sudah cukup lama di Surabaya, awalnya 

terletak di dekat jalan darmo di sebuah rumah. lalu pada oktober 2019 Titik Koma 

membuka cabang di Gwalk, tempat yang kecil namun sangat cozy. kualitas 

minuman yang tidak perlu diragukan lagi. Sejauh ini Titik Koma dianggap cukup 
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serius untuk mengangkat masalah kualitas kopi yang tidak asal-asalan. Target 

Market Titik Koma Kalangan menengah keatas yang berada di daerah Surabaya 

Barat. 

Dibawah ini adalah analisis SWOT milik Titik Koma : 

 
Tabel 1.3 SWOT Titik Koma 

 

Titik Koma selalu mengadakan event – event yang berhubungan dengan 

kopi. Event yang diadakan disambut dengan sangat baik oleh masyarakat. 

Event yang dibuat seperti cupping kopi, lalu workshop membuat espresso, 

workshop sensory, dan lain – lain.  

 
 
5. Strategi yang dilakukan Kompetitor secara visual 

a) Memperkuat  brand image 

b) Aktivasi pada media sosial 

c) Mengadakan Workshop 

 

6. Implementasi strategi dari kompetitor 
 Strategi yang dapat di implementasikan adalah memperkuat brand image 

dengan cara menerapkan strategi brand activation. Hal ini perlu dilakukan 

mengingat brand 504 slowbar masih kurang dikenal, ini juga saat yang tepat 

untuk meningkatkan brand image yang sesuai dan tepat sasaran. Brand Image 
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adalah salah satu faktor penting bagi seseorang untuk melakukan keputusan 

pembelian (Sitio, 2017). Brand Image  juga memiliki relasi dengan reputasi 

usaha tersebut. Event yang menarik dapat dijadikan sebagai cara untuk 

memperkuat brand image serta menjadi salah satu media untuk aktivasi usaha 

504 slowbar.  

1.2.  Rumusan Masalah  

Rancangan aktivasi brand dan media promosi seperti apa yang sesuai untuk 

usaha 504 slowbar. 

1.3. Tujuan Perancangan 

 Memperkenalkan brand 504 slowbar kepada civitas Universitas Ciputra, 

dengan membuat rancangan brand activation dan media promosinya.  

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

a) Brand Activation Concept :  

- Activation Idea and Strategy 

- Activation rundown and budgeting 

b) Activation Branding 

- Activation Logo 

- Stationery (Certificate, sticker, Envelope) 

- Activation proposal (for key partners) 

c) Event Application 

1. Application Design (invitation, event poster, ambience, ticketing booth, 

sign system in Digital Imaging/ Pop up representation, NO MAKET) 

2. Giveaway promotional item (goodie bags including product sample if 

needed, apron, notes, cupping book, sticker, etc.) 

3. Strategic Promotional MEDIA (Marketing timeline & minimum 8 media 

concept)  

 

1.5. Manfaat perancangan 
a) Memperkenalkan teknik latte art kepada masyarakat. 

b) Mengedukasi orang di bidang kopi 

c) Meningkatkan brand awareness 504 slowbar di masyarakat 
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d) Menjadi bagian dari perkembangan ilmu desain komunikasi visual 

 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan)   
 

a) Batasan Ilmu Desain Komunikasi Visual 

b) Batasan material yaitu media promosi cetak dan online 

c) Batasan teknologi : Adobe Illustrator untuk pembuatan media promosi 

cetak maupun online 

d) Batasan kurun waktu 28 Oktober 2019 – (batas akhir pengerjaan TA) 

 

1.7. Definisi Istilah 

a) Brand activation adalah sebuah kegiatan promosi terhadap suatu brand 

yang melibatkan customer, dan berinteraksi secara langsung. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan brand awareness. (Shimp, 2017). 

b) Brand image adalah cara pelanggan memikirkan suatu merek. Ini dapat 

didefinisikan sebagai persepsi merek dalam benak pelanggan. Brand 

image berkembang seiring waktu. Pelanggan membentuk persepsi 

berdasarkan interaksi dan pengalaman mereka dengan merek. (Wheeler, 

2017). 

c) Workshop adalah sesi kerja kolaboratif di mana tim mencapai tujuan yang 

disepakati bersama. Tujuannya bisa untuk memecahkan masalah, 

membuat ide, menyelesaikan suatu masalah atau menemukan 

kesepakatan antara anggota tim. (Hamilton, 2016). 

d) Promosi adalah kegiatan yang mengacu pada semua jenis komunikasi 

pemasaran yang digunakan untuk menginformasikan atau membujuk 

target market tentang manfaat atau kelebihan suatu produk, barang 

maupun jasa. Tujuan promosi adalah untuk meningkatkan awareness, 
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menciptakan minat, meningkatkan penjualan, atau menciptakan brand 

loyalty. (Hackley, 2017). 

e) Media promosi adalah sarana komunikasi atau alat yang digunakan untuk 

menyimpan dan mengirimkan informasi atau data. Maka media promosi 

adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

tentang promosi (Patel, 2017). 

 

  


