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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data 

Dalam merancang sebuah promosi alat kopi RED Presso penulis melakukan 

metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif yaitu wawancara, observasi, dan 

kuesioner untuk mendapatkan sebuah data-data yang kemudian akan dikumpulkan 

dan diolah untuk dijadikan sebuah acuan pada perancangan ini. 

3.1.1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, yaitu kepada 

pembuat alat kopi RED Presso, ahli kopi, pemilik kedai kopi, dan barista. 

3.1.1.1. Wawancara dengan pembuat alat kopi RED Presso 

Penulis melakukan wawancara dengan Irawan Halim selaku pembuat alat kopi 

RED Presso. Wawancara dilakukan dua kali, yaitu pada tanggal 27 Desember 

2016 di kediaman beliau, Jl. Purbasari No.749, Padasuka, Kota Cimahi dan 27 

November 2018 di kedai kopi Uncle Jo Coffeshop, Jl. Gedong Sawah No.2B, 

Pabaton, Kota Bogor.Penulis menanyakan mengenai awal mula adanya alat kopi 

RED Presso, Irawan mengatakan bahwa alat kopi RED Presso terbentuk karena 

suatu pengalaman buruk ketika menggunakan alat kopi ROK Presso yang patah 

dibagian tuas sehingga beliau berinovasi membuat alat kopi RED Presso yang 

berbahan dari daur ulang mesin alat jeruk peras yang dimodifikasi. Beliau juga 

menambahkan pemasaran yang dilakukan hanya melalui sosial media non-official 
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(Instagram dan facebook), pemasaran melalui mulut ke mulut, serta sekedar 

mengikuti event-event sebuah komunitas. 

Target konsumen alat kopi RED Presso ini dikhususkan kepada 

masyarakat yang baru saja memulai bisnis dibidang kopi. Penulis juga bertanya 

mengenai unique selling point dari alat kopi RED Presso, Irawan mengatakan 

bahwa keunikan dari alat yang ia buat yaitu mempunyai kekuatan tekanan hingga 

10 bar, tekanan tersebut cukup besar untuk sekelas alat kopi manual penghasil 

espresso, sistem pengoperasian yang menggunakan satu tuas, dan ketahanan alat 

untuk jangka panjang. 

Gambar 3.1. Penulis bersama pembuat alat kopi RED Presso 
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3.1.1.2. Wawancara dengan ahli kopi di Kota Tangerang 

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibnu Sina, ahli kopi sekaligus ketua 

dari Cangkir Jalanan Kota Tangerang periode pertama pada tanggal 20 Oktober 

2018 di kedai kopi Titik Nyeduh, Perumahan Harapan Kita, Karawaci, Kota 

Tangerang. Saat ditanya mengenai alat kopi RED Presso dan ROK Presso, Ibnu 

Sina mengatakan bahwa ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari masing-

masing alat tersebut yang diantaranya RED Presso mempunyai keunggulan dari 

sudut pandang sistem pengoperasiannya yang menggunakan satu tuas sehingga 

pengguna lebih mudah menggunakannya dan material yang dimiliki alat tersebut 

sangatlah kuat karena hampir dari keseluruhannya terbuat dari besi dan sedikit 

campuran baja. 

 Disamping itu ROK Presso mempunyai keunggulan sehingga menjadi 

pilihan barista manual-brewing yaitu alat yang tidak terlalu berat dan cara 

penggunaan yang tidak terlalu rumit pada saat ingin membuat satu cangkir 

espresso berbeda dengan RED Presso yang lebih lama dua langkah kerja, yaitu 

Gambar 3.2. Penulis bersama ahli kopi dan ketua Cangkir Jalanan 

Kota Tangerang 
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pada saat harus menekan dan menyisipkan sebuah alat penekan terlebih dahulu di 

wadah alat kopi tersebut dan harus mengeluarkan kembali alat penekannya ketika 

ingin membuat espresso yang selanjutnya. 

 Ibnu Sina juga mengatakan bahwa alat kopi RED Presso dapat 

menghasilkan satu cangkir espresso yang cukup baik dengan krema ke-emasan 

dan tingkat kekentalan yang baik untuk sebuah espresso. 

3.1.1.3. Wawancara dengan pemilik kafe dan barista (Kafe Biji Tunggal) 

Pada tanggal 26 November 2018, penulis melakukan wawancara kepada Bofal 

pemilik kedai kopi sekaligus seorang barista di kedai Biji Tunggal, Jl. Veteran 2, 

Babakan, Kota Tangerang. Penulis menanyakan seputar pengalamannya tentang 

alat kopi RED Presso dan ROK Presso, Bofal mengatakan bahwa alat kopi RED 

Presso mampu menghasilkan satu cangkir espresso yang cukup sempurna dengan 

tingkat kekentalan yang tidak terlalu kental dan tidak juga sedikit terlalu cair, 

krema yang dihasilkan dari alat ini juga cukup sempurna tidak mengering 

dibagian terluar dari krema. Namun jika dilihat dari sudut pandang efisiensi waktu 

pembuatan satu cangkir espresso, RED Presso masih berbeda dengan ROK Presso 

yang lebih cepat pada saat pembuatan satu cangkir espresso. 
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 Bofal juga menambahkan RED Presso mempunyai material yang cukup 

kuat karena terdiri dari dominan besi dan campuran baja, dengan sistem 

pengoperasiannya yang mengadopsi dari sistem pengoperasian mesin kopi 

elektrik yaitu menggunakan sebuah tuas sehingga memudahkan penggunanya. 

3.1.1.4. Wawancara dengan pemilik kafe dan barista (Kafe Kinetik) 

Wawancara dilakukan pada tanggal 19 februari 2019 di kafe Kinetik, Jl. Kh. 

Soleh Ali No.113, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 

kepada Achmad Tabrizi selaku pemilik kafe dan juga sebagai barista. Penulis 

menanyakan seputar alat kopi yang dapat menunjang bisnisnya dan juga mengenai 

alat kopi RED Presso, beliau menyatakan bahwa alat yang ia gunakan berupa 

mesin kopi dengan tenaga listrik namun ia menjelaskan bahwa alat kopi RED 

Presso mempunyai keunggulan dalam material yang digunakannya serta 

pengoperasian alat yang lebih mudah digunakan oleh barista dibandingkan dengan 

ROK Presso. Menurutnya RED Presso juga menghasilkan sebuah krema yang 

baik cukup baik dibandingkan alat kopi manual serupa, krema yang dihasilkan 

bisa disebut sebagai golden crema yang terdiri dari warna krema coklat, coklat ke-

Gambar 3.3. Penulis bersama barista kafe Biji Tunggal 
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emasan, dan hitam warna asli espresso. Namun RED Presso mempunyai 

kelambatan waktu dalam pembuatan sebuah espresso dibandingkan dengan ROK 

Presso yakni perbedaan waktu 2-3 menit pada setiap cangkirnya. 

 Penulis juga melanjutkan perihal kelambatan pembuatan waktu dalam 

membuat sebuah espresso menggunakan RED Presso, Achmad Tabrizi 

menambahkan selama kafe Kinetik berdiri dari tahun 2015 dengan rentang waktu 

2-3 untuk membuat sebuah satu cangkir espresso tidaklah sangat berpengaruh 

pada saat menyajikan kepada konsumen. Dalam kata lain rentang waktu 2-3 menit 

konsumen tidak sama sekali merasa seperti tidak dilayani atau tidak protes. 

Gambar 3.4. Penulis bersama barista kafe Kinetik 
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3.1.1.5. Kesimpulan Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa alat kopi RED Presso 

mempunyai sistem pengoperasian yang mudah untuk digunakan, terdiri dari 

material yang cukup kuat, dan juga dapat memberikan hasil espresso yang cukup 

nikmat. 

3.1.2. Observasi 

Penulis juga melakukan sebuah observasi yang bersifat non partisipatoris 

terhadap target audiens untuk mengetahui media seperti apa yang dekat dengan 

audiens dan juga untuk mengetahui media apa yang sering mereka gunakan untuk 

mendapatkan informasi. 

3.1.2.1. Wirausaha 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terhadap wirausaha 

dalam bisnis kopi di Kota Tangerang, dapat diketahui bahwa media yang paling 

sering digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi adalah brosur, poster, 

handphone, x-banner, banner, flyer, dan internet. Hal tersebut dapat diketahui 

karena sebagian besar aktifitas mereka dalam satu hari untuk menjaga toko. 

 Namun pada akhir pekan atau hari libur sebuah toko, media yang paling 

sering digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi adalah televisi, 

handphone, dan koran. Hal tersebut dapat diketahui karena pada akhir pekan atau 

hari libur toko mereka lebih sering memilih menghabiskan waktu di rumah dan 

bersantai. 
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3.1.2.2. Barista 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap barista di 5 kedai kopi 

berbeda di Kota Tangerang, dapat diketahui bahwa media yang paling sering 

digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi adalah handphone, internet, dan 

majalah. Hal tersebut dapat diketahui karena sebagian besar waktu yang 

dihabiskan seorang barista untuk membuat minuman kopi kepada kustomer dan 

selalu harus memperhatikan kondisi bar. 

 Pada hari libur seorang barista lebih sering mendapatkan informasi 

menggunakan media televisi, handphone, internet, banner, x-banner, flyer, brosur, 

dan billboard karena biasanya mereka hanya bersantai di rumah dan beristirahat. 

 3.1.3. Kuesioner 

Menurut Riduwan & Akdon (2013) untuk menghitung sebuah sampel populasi 

dari populasi yang tidak diketahui dengan jelas jumlahnya dapat menggunakan 

sebuah rumus Lemshow sebagai berikut : 

Gambar 3.5. Rumus Lemshow 

(Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika, 2013) 
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 Dalam hal ini sampel populasi ditujukan kepada seorang pemilik kafe dan 

khususnya baritsa tersertifikasi di Indonesia, maka diperoleh jumlah yang 

dibutuhkan untuk menentukan sebuah sampel adalah 96 dibulatkan menjadi 100. 

Penulis melakukan sebuah kuesioner online yang diisi lebih dari 100 responden 

dengan usia 17 tahun ke atas, yang nantinya digunakan untuk mengetahui apakah 

masyarakat sudah mengenal alat kopi RED Presso, mengetahui seberapa besar 

ketertarikan masyarakat untuk menggunakan alat tersebut, serta mengetahui brand 

image RED Presso dimasyarakat. 

Dapat disimpulkan dari kuesioner online yang diisi responden bahwa persentase 

terbesar lebih kepada jenis kelamin laki-laki (78,3%) sedangkan sisanya adalah 

jenis kelamin perempuan (21,7%). 

 

 

Gambar 3.6. Jenis Kelamin Responden 

(https://docs.google.com) 
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Dapat disimpulkan berdasarkan kuesioner online, persentase terbesar yang 

mengisi diantara usia 25-34 tahun (83.3%). 

 

Gambar 3.8. Domisili Responden 

(https://docs.google.com) 

Gambar 3.7. Usia Responden 

(https://docs.google.com) 
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Dapat disimpulkan berdasarkan kuesioner online, persentase domisili terbesar 

yaitu berasal dari wilayah Kota Tangerang (62%). 

 

Dapat disimpulkan persentase terbesar yang mengisi kuesioner online yang telah 

disebar adalah seorang barista (54.3%) dan terbesar kedua yaitu sebagai 

wirausaha (22.1%). 

Gambar 3.9. Pekerjaan Responden 

(https://docs.google.com) 

Gambar 3.10. Responden Menghabiskan Waktu Diluar Rumah 

(https://docs.google.com) 
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Dapat disimpulkan berdasarkan kuesioner online yang telah disebar membuktikan 

bahwa persentase terbesar adalah responden yang suka menghabiskan waktu di 

kedai kopi/coffeeshop (77.5%). 

 

Dapat disimpulkan berdasarkan kuesioner online yang telah disebar oleh penulis 

membuktikan bahwa persentase terbesar adalah responden yang menyukai 

minuman kopi (87.7%) dan sisanya adalah responden yang tidak menyukai. 

Gambar 3.12. Metode Pembuatan Kopi Yang Disukai Responden 

(https://docs.google.com) 

Gambar 3.11. Responden yang menyukai minuman kopi 

(https://docs.google.com) 
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Dapat disimpulkan berdasarkan kuesioner online yang telah disebar oleh penulis 

membuktikan metode yang paling disukai oleh kebanyakan responden yaitu 

metode manual brewing (57.5%). 

 

Dapat disimpulkan berdasarkan kuesioner online yang telah penulis lakukan dapat 

diketahui bahwa kebanyakan responden telah mengetahui metode manual brewing 

(61.3%). 

Gambar 3.13. Responden Metode Penyeduhan Kopi 

(https://docs.google.com) 

Gambar 3.14. Responden Pernah Menggunakan Alat Kopi 

(https://docs.google.com) 
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Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden pernah menggunakan alat kopi 

(55.8%), hal itu dapat diketahui berdasarkan kuesioner online  yang telah penulis 

lakukan. 

 

Dapat disimpulkan berdasarkan kuesioner online yang telah penulis lakukan 

bahwa alat kopi yang responden gunakan kebanyakan adalah ROK Presso 

(63.8%). 

Gambar 3.15. Responden Mengenai Alat Kopi 

(https://docs.google.com) 

Gambar 3.16. Responden Terhadap RED Presso 

(https://docs.google.com) 
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Dapat disimpulkan berdasarkan kuesioner online kebanyakan responden tidak 

mengetahui alat kopi RED Presso dengan persentase 66.2% dan sebanyak 33.8% 

yang mengetahuinya. 

 

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kuesioner online, persentase terbesar 

adalah responden yang mengetahui alat kopi RED Presso dari internet (46.4%). 

Gambar 3.17. Sumber Responden Mengetahui RED Presso 

(https://docs.google.com) 

Gambar 3.18. Media Sosial Yang Digunakan Responden 

(https://docs.google.com) 
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Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kuesioner online dari 140 responden, 

persentase terbesar adalah responden yang menggunakan sosial media Instagram 

yaitu sebesar 90.3% dan terbesar kedua adalah Youtube yaitu 4% 

Berdasarkan kuesioner online yang telah penulis lakukan membuktikan 

sebenarnya masyarakat tertarik untuk menggunakan alat kopi RED Presso  dengan 

persentase terbesar 46.6% serta sebanyak 40.7% responden yang mungkin tertarik 

dan mungkin saja tidak tertarik. 

3.1.4. Studi Existing 

Penulis melakukan studi existing terhadap kompetitor utama RED Presso yaitu 

ROK Presso melalui observasi langsung dan juga melalui internet yang membahas 

seputar ROK Presso untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan dari produk 

tersebut, cara penyampaian promosi yang dilakukan untuk menyampaikan pesan 

ke target pasar, mengetahui target pasar yang dituju. Hasil yang didapatkan 

berdasarkan observasi sebagai berikut : 

 

Gambar 3.19. Ketertarikan Responden Terhadap RED Presso 

(https://docs.google.com) 

Perancangan Promosi Alat..., Ricky Try Yuliardy, FSD UMN, 2019



52 
 
 

 

Table 3.1. Analisis Kompetitor 

MEREK RED Presso ROK Presso 

LOGO 

  

Pesan Berdasarkan hasil wawancara 

penulis dengan pembuat alat 

kopi RED Presso pesan yang 

ingin disampaikan adalah 

sebagai alat yang lebih elegan, 

futuristik, tahan lama, dan juga 

alat yang mempunyai 

ketahanan yang tinggi serta 

tidak menggunakan tenaga 

listrik. 

Berdasarkan hasil analisa 

penulis terhadap alat kopi 

ROK Presso, ingin 

menyampaikan pesan bahwa 

alat ini tergolong dengan harga 

yang cukup murah untuk para 

pemula bisnis kopi, alat kopi 

manual tanpa menggunakan 

listrik, dan mudah digunakan. 

Tahun 2016 2009 

Berasal Indonesia. Inggris. 

Harga RP. 3.999.000,- RP. 2.699.000,- 

Jangkauan 

Pemasaran 

Kebanyakan Kota Bandung. Seluruh Indonesia. 

Material Besi dan baja. Alumunium dan plastik. 
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Sistem Kerja Menggunakan satu tuas dan 

sebuah piston. 

Menggunakan dua tuas yang 

ditekan. 

Distributor www.cikopi.com  www.indopresso.com 

Upaya 

Pemasaran 

• Social Media non-

official. 

• Event (workshop) 

• Word of Mouth (mulut 

ke mulut). 

• Website resmi 

• Event (workshop dan 

perlombaan menyeduh 

kopi) 

• Toko 

Media • Instagram 

• Facebook 

• Website 

• Youtube 

• Brosur 

• Flyer 

• Website 

• Facebook 

• Instagram 

• Youtube 

 

 

3.1.5.  Studi Referensi 

Penulis melakukan studi referensi terhadap brand Apple untuk mengetahui 

strategi promosi yang dilakukan dimasyarakat dan juga untuk mengetahui 

bagaimana untuk membranding sebuah produk. Hasil yang didapat dari sebuah 

studi referensi yang dilakukan sebagai berikut : 

a) Media Promosi : 

•  Youtube 
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• Flyer 

• Brosur 

• Website 

b) Jangkauan Pemasaran : 

•  Seluruh Indonesia 

c) Upaya Pemasaran : 

• Menggunakan seorang influencer untuk memberikan testimoni 

kepada masyarkat 

• Memberikan uji coba produk secara gratis didalam sebuah event 

• Menggunakan sebuah istilah yang dapat dengan mudah dipahami 

oleh masyarakat 

d) Logo : 

•  Menggunakan bentuk yang tidak terlalu rumit 

• Menggunakan sebuah objek yang sering ditemui oleh masyarakat 

3.1.6. SWOT & STP 

Pada tahap ini penulis menentukan SWOT dan STP untuk merancang sebuah 

branding alat kopi RED Presso. 

1. Strenght 

• RED Presso mempunyai sistem pengoperasian dengan satu tuas 

dan seperti sistem piston yang dapat memudahkan penggunanya 

dalam membuat espresso. 
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• Material yang digunakan oleh RED Presso adalah kombinasi antara 

besi dan baja, sehingga mempunyai ketahanan yang cukup kuat. 

• Dapat menghasilkan daya tekan hingga 10 bar pada saat membuat 

espresso dan menghasilkan krema yang cukup sempurna. 

2. Weakness 

• RED Presso mempunyai bobot hingga 8kg sehingga kurang 

memungkinkan untuk sering dipindah tempatkan. 

• Branding dan strategi promosi yang dilakukan terhadap RED 

Presso masih belum maksimal dan belum tepat kepada target 

audience. 

3. Opportunity 

• Maraknya kafe yang berlomba-lomba untuk memberikan sajian 

kopi yang terbaik kepada konsumen. 

• Material yang digunakan dan sistem pengoperasian yang berbeda 

dengan alat manual lainnya. 

4. Threat 

• Kompetitor utama telah lebih dulu digemari dimasyarakat. 

• Harga kompetitor yang lebih murah. 
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Tahapan selanjutnya setelah menentukan strenght, weakness, opportunity, dan 

threat terhadap RED Presso, penulis melanjutkan untuk menentukan 

segmentation, targeting, dan positioning (STP) dari RED Presso. Berikut adalah 

STP dari alat kopi RED Presso : 

1. Segmentation 

a) Demografis : 

• Konsumen yang mempunyai kafe dan barista yang 

menggunakan espresso maker manual. 

• Usia   : 25-24 tahun. 

• Jenis Kelamin  : Laki-laki dan Perempuan 

• Kelas Ekonomi : Menengah - Menengah keatas. 

• Pekerjaan  : Wirausaha dan barista. 

b) Geografis : 

• Indonesia, dengan sampel populasi wilayah Kota 

Tangerang. 

c) Psikografis : 

• The Aspirator, orang-orang yang memiliki tingkat 

pengetahuan tinggi dan mempunyai koneksi sosial yang 

luas. 
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• Gaya Hidup : Bekerja 

• Ketertarikan : Rasa kopi yang baik dan terhadap alat yang 

longlasting. 

2. Targeting 

 Masyarakat yang bekerja sebagai wirausaha dalam bisnis kopi ataupun 

 seorang barista. 

3. Positioning 

Memposisikan alat kopi RED Presso sebagai espresso maker yang elegan dan 

mudah digunakan oleh penggunanya dengan material yang kuat serta 

penghasil espresso yang maksimal juga alat kopi manual pertama di Indonesia 

yang menggunakan sistem pengoperasian satu tuas yang dikombinasikan 

dengan sistem piston. 

3.1.7. Kesimpulan Analisis 

Berdasarkan  pengumpulan data yang telah penulis lakukan melalui metode 

gabungan kualitatif dan kuantitatif bahwa budaya nongkrong di kedai kopi masih 

sangat populer dikalangan masyarakat dan juga tingginya ketertarikan masyarakat 

akan metode penyeduhan kopi manual-brewing. Disamping itu RED Presso 

sebagai salah satu alat kopi manual belum berhasil mengambil perhatian target 

audiens dengan kata lain belum mendapatkan brand image dimasayrakat 

walaupun berdasarkan hasil kuesioner yaitu tingginya ketertarikan audiens 

terhadap alat tersebut. RED Presso juga dijual dengan harga yang lebih tinggi dari 
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kompetitor utama yaitu ROK Presso. Berdasarkan hasil wawancara juga pemilik 

kafe dan barista ingin memberikan rasa kopi yang paling baik agar dapat lebih 

memanjakan lidah konsumennya sehingga konsumen tersebut bisa menjadi 

konsumen loyal. 

Disisi lain juga adanya perbedaan berpromosi yang dilakukan untuk 

menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat dan juga brand image dibenak 

masyarakat antara RED Presso dan ROK Presso. RED Presso belum mempunyai 

brand image yang kuat dimasyarakat walaupun sudah mempunyai konsumen 

sedangkan RED Presso sudah mempunyai tempat dipikiran masyarakat sebagai 

espresso maker manual. Kegiatan berpromosi yang dilakukan RED Presso juga 

masih kurang maksimal itu salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya 

brand image dimasyarakat khususnya pemilik kafe dan barista. Berdasarkan 

observasi langsung yang penulis lakukan terhadap alat kopi RED Presso adalah 

masih adanya potensi untuk menawarkan sebuah material yang digunakan dan 

sistem pengoperasian yang lebih mudah, serta hasil espresso yang dihasilkan. 

3.2.  Metodologi Perancangan 

Dalam merancang branding alat kopi RED Presso penulis menggunakan metode 

perancangan menurut Landa (2011) yang terdapat 6 tahapan untuk digunakan 

dalam proses mendesain (hlm. 13). Beberapa metode perancangan yang 

diterapkan terhadap perancangan branding alat kopi RED Presso adalah sebagai 

berikut. 
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1. Orientasi 

Mengumpulkan data-data yang relevan dengan perancangan, juga 

 meninjau upaya seperti apa yang sudah dilakukan agar sebuah desain tepat 

 sasaran. 

2. Analisis 

Menganalisis sebuah masalah yang terjadi pada objek yang nantinya akan 

 dijadikan sebagai landasan sebuah strategi dalam mendesain. 

3. Konsep 

Menentukan sebuah big idea yang berfungsi sebagai landasan utama 

 dalam penyampaian pesan. 

4. Pengembangan Desain 

Proses pengembangan bid idea sehingga mendapatkan sebuah pesan yang 

 ingin disampaikan hingga membuat sebuah desain. 

5. Implementasi 

Menentukan sebuah media guna mempermudah dalam proses 

 penyampaian pesan kepada target audience. 
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3.2.1. Orientasi 

Metode orientasi dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data-data  terkait 

dengan topik perancangan, serta meninjau sebuah promosi yang telah dilakukan 

untuk alat kopi RED Presso. Metode ini juga didukung dengan data-data yang 

penulis dapatkan dari hasil wawancara dan kuesioner. 

3.2.2. Analisis 

Dalam tahap strategi, penulis melakukan analisis terhadap masalah apa saja yang 

dihadapi berdasarkan tahap orientasi. Penulis juga melakukan analisis pada alat 

kopi RED Presso apakah telah sesuai dengan harapan yang diinginkan. Lalu 

setelah penulis mendapatkan sebuah masalah pada promosi yang dilakukan untuk 

alat kopi RED Presso, penulis menentukan strategi dalam merancang sebuah 

promosi yang tepat untuk dijadikan landasan penulis dalam menentukan konsep 

melalui mind mapping, big idea, pesan, dan menentukan copywriting. 

3.2.3. Konsep 

Setelah menemukan sebuah strategi dari permasalahan yang ada, penulis 

memperluas strategi hingga akhirnya memperoleh sebuah big idea untuk 

dijadikan landasan sebagai penyampaian pesan pada saat proses mendesain. 

3.2.4. Pengembangan Desain 

Setelah mendapatkan sebuah big idea, penulis mengembangkan ide-ide tersebut 

hingga diperoleh pesan yang ingin disampaikan kepada target yang nantinya akan 

direalisasikan dalam bentuk sketsa hingga proses digitalisasi. 
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3.2.5. Produksi 

Dalam tahapan ini, penulis melakukan realisasi proses digital dan proses cetak 

sehingga dapat diperoleh hasil akhir dari perancangan promosi alat kopi RED 

Presso. 

 

3.2.6. Implementasi 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir sebuah perancangan desain dan juga 

melakukan proses penentuan media yang nantinya digunakan dalam perancangan 

ini, serta dimana media tersebut akan didistribusikan. 
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