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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Penelitian 

Kedai Kopi Oma Chim adalah Kedai Kopi khas Indonesia. Dirintis oleh Bapak 

Jonathan dan berdiri sejak 2005 di Sumatera dan sejak 2011 mulai membuka 

gerainya di Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang. Kedai Kopi Oma Chim 

menyajikan kopi spesial Aceh, Flores, dan Toraja. Pada awalnya di Sumatera, 

Kedai Kopi Oma Chim menyajikan kopi dan makanan kecil saja. Prinsip ini juga 

yang diterapkan oleh Pak Jonathan saat membuka Kedai Kopi yang terletak di 

Ruko Tol Boulevard ini. Namun, berbeda dengan di Sumatera, pengunjung disini 

menanyakan makanan berat sehingga terdesak oleh permintaan pasar Kedai Kopi 

Oma Chim akhirnya menyediakan makanan berat. Untuk itulah penulis ingin 

melakukan penelitian dan merancang desain aplikasi identitas visual untuk 

mengembalikan citra "Kedai Kopi" Oma Chim. 

 

3.2 Metodologi 

Metodologi adalah cara kerja untuk memahami objek sasaran yang diteliti serta 

hubungannya. Penelitian dalam penulisan tugas akhir ini bersifat analisis 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  

John W. Creswell dalam Research Design : Qualitative, quantitative, and 

mixed method approaches mengemukakan (2003, hal.175): 
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"Researcher as key instrument-Qualitative researchers collect data themselves 
through examining documents, observing behaviour, or interviewing participants 
(...) Qualitative researchers typically gather multiple forms of data rather than 
rely on single data source. Then the researchers review all of the data, make 
sense of it, and organize it into categories or themes that cut across all of the 
data sources." 

 

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif terdiri dari 

mengumpulkan data, menganalisa dokumen / pustaka, mengamati kebiasaan, atau 

wawancara dengan partisipan. Sehingga bertumpu pada beberapa data, tidak 

mengandalakan satu data dari satu sumber saja. Peneliti disini yang mereview 

semua data, mengelompokan, mengkaji, dan mengklasifikasikannya kedalam 

kategori-kategori dan menarik benang merah dari semuanya.  

Menurut Moleong dalam Metodologi Penelitian Kualitatif (2002, hal. 3) 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mneghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. seperti survey lapangan, wawancara dengan pemilik dan supervisor 

Kedai Kopi Oma Chim, dan studi kepustakaan. 
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3.3 Profil Kedai Kopi Oma Chim 

 

Gambar 3.1:  Kedai Kopi Oma Chim 

Sumber : http://mysteriouzars.blogspot.com 

 

Kedai Kopi Oma Chim merupakan salah satu kedai kopi spesialti yang 

menyediakan kopi dari beberapa daerah seperti Bali, Jawa, Sumatera, dan Flores. 

Namun, keunggulan kedai kopi ini terletak di kopi Sumatera yang dipasok 

langsung dari perkebunan milik keluarga Pak Jonathan di Sumatera. 

Kopi yang dihasilkan dari perkebunan Pak Jonahan adalah spesies kopi 

Arabika yng tumbuh pada daerah ketinggian 750-1500 dpl dengan suhu 15-18°C. 

Namun, kopi yang disediakan di Kedai Kopi Oma Chim tidak murni 100% 
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Arabika karena karakteristik kopi Arabika yang memiliki kadar asam cukup tinggi 

namun mild, flavor yang khas, dan aroma yang tajam. Berbeda dengan kopi 

Robusta yang lebih pahit dan sepat, flavor yang cenderung datar, dan body yang 

kuat.  

Umumnya konsumen yang bukan penikmat kopi profesional tidak suka 

dengan kopi Arabika murni karena terbiasa dengan rasa kopi Robusta yang 

banyak terdapat di kopi sachet dan sebagai bahan dasar kopi blended. Oleh karena 

itulah, Kedai Kopi Oma Chim menyediakan kopi yang sudah dicampur secara 

khusus dengan perbandingan 50% Arabika : 50% Robusta, pencampuran ini 

menghasilkan kopi dengan aroma yang harum, rasa yang tidak terlalu asam dan 

body yang mild. Lalu, disajikan dengan perpaduan Sumatera-Kalimantan dengan 

cara diseduh menggunakan filter-O atau ceret lalu ditarik setinggi mungkin 

sehingga menghasilkan kopi dengan kekentalan dan suhu yang diinginkan. 

   

Gambar 3.2:  Proses Pembuatan Kopi Tarik 

Sumber : Dokumen Penulis 
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Daya tarik Kedai Kopi Oma Chim selain dari teknik pembuatan kopi yang 

unik, juga terletak di alat yang dikenal dengan nama Syphon. Alat penyeduh kopi 

ini bekerja berdasarkan uap air. Proses pemanasan berlangsung selama ± 3 menit 

hingga kopi siap dinikmati. Jika air sudah cukup panas, uap air akan naik dan 

berpindah dari atas kebawah, melewati filter, dan mulai membasahi kopi. Syphon 

Cofee Maker mempunyai bentuk unik dan terbuat dari gelas kaca sehingga mirip 

dengan peralatan laboratorium. Kedai Kopi Oma Chim sengaja meletakkan 

Syphon Cofee Maker ini pada beberapa meja, sehingga menarik perhatian 

konsumen yang datang. 

     

Gambar 3.3:  Syphon Coffee Maker 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

Kedai Kopi Oma Chim juga mebuka gerainya di Giant Paramount, Gading 

Serpong. Berbeda dengan di BSD, karena kondisi yang tidak memungkinkan 

disini Syphon Coffee Maker hanya diletakkan di counter saja. 
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3.4 Hasil Observasi 

3.4.1 Kondisi Kedai Kopi Oma Chim Saat Ini  

 

Gambar 3.4:  Tampilan Luar Kedai 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

Gambar 3.5:  Aplikasi Identitas Visual Pada Papan Nama 

Sumber : Dokumen Penulis 
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Saat pertama kali pengunjung datang ke Kedai Kopi Oma Chim, terlihat 

papan nama besar dengan identitas visual berwarna merah dan latar putih. 

Ketidakonsistenan aplikasi identitas visual dengan jelas terlihat pada papan nama 

gantung yang terletak di bawahnya.  

Kedai Kopi Oma Chim ingin mengembalikan citranya sebagai "Kedai 

Kopi" dengan spesialisasi kopi tarik dan sphon coffee bukan lagi sebagai 

"restaurant". Namun, kondisi saat ini terdapat display Mie Ayam dan Bakso Oma 

Chim di depan. 

 

Gambar 3.6:  Panel Foto-Foto Menu 

Sumber : Dokumen Penulis 

Terdapat pula panel foto-foto makanan berat diatas pintu masuk seperti 

Kwetiaw, Mie Goreng, Nasi Goreng, Ayam Goreng, Sate, Hainan, dan Syphon. 

Dilihat dari urutan penempatan Kopi Syphon yang merupakan salah satu  

unggulan dari Kedai Kopi Oma Chim diletakkan paling akhir sementara menu-

menu makanan berat lainnya terletak didepan. Hal ini membuat kesalahpahaman 

konsumen sejak menginjakan kaki di Kedai Kopi Oma Chim 
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Gambar 3.7:  Tampilan Kedai Kopi Oma Chim 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

 

Gambar 3.8:  Display Mie Ayam dan Bakso 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

 

Gambar 3.9:  Papan Selamat Datang 
Sumber : Dokumen Penulis 

 

Terdapat papan selamat datang dan papan sign open sebagai penanda toko 

buka. Namun kurang berfungsi dengan baik karena letak papan dibelakang 
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display mie ayam dan bakso Oma Chim. Sehingga yang terlebih dahulu terlihat 

oleh pengunjung adalah display mie ayam dan bakso, sementara tanpa dipasang 

papan tersebut pengunjung tetap dapat mengetahui tutup atau bukanya Kedai Kopi 

Oma Chim dari folding gate yang dipasang di depan ruko.  

 

Gambar 3.10:  Interior Kedai Kopi Oma Chim 
Sumber : Dokumen Penulis 

 

Interior Kedai Kopi Oma Chim yang dominan dengan warna coklat dan 

merah. Terdapat pula poster dan lukisan bernuansa kopi yang terpampang di 

dinding. Jenis pelayanan Kedai Kopi Oma Chim adalah table service dan counter 

service. Table Service, dimana pengunjung datang dan duduk memilih 

berdasarkan menu di meja. Sementara counter service terjadi di counter yang 

terletak di sebelah kanan. Dimana pengunjung datang ke counter memilih menu 

berdasarkan menu display sambil berdiri. Counter Service disediakan untuk 

pengunjung yang memesan untuk dibawa pulang, sementara table service 

ditujukan untuk pengunjung yang ingin menikmati ditempat. 
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Gambar 3.11:  Syphon Coffee Maker yang terdapat di beberapa meja 

Sumber : Dokumen Penulis 
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Gambar 3.12:  Table Menu 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

Identitas visual yang khas dengan warna merah diaplikasikan dengan latar 

putih dan latar kotak berwarna hijau. Pada keseluruhan menu pun warna yang 

menonjol adalah putih dan hijau muda. 
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Gambar 3.13 : Table Menu 

Sumber : Dokumen Penulis 
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Gambar 3.14:  Display Menu 1 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

 

Gambar 3.15:  Display Menu 2 

Sumber : Dokumen Penulis 
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Pada counter, terdapat display menu yang terletak di tengah-tengah rack 

persis dengan bingkai hijau dan  latar kertas putih dengan ukuran A3, Pada bagian 

kanan terdapat display menu yang sama hanya dengan warna bingkai yang 

berbeda yaitu orange. Identitas visual pun hanya di tempelkan pada display menu 

yang pertama, sementara pada display menu kedua tidak ada sama sekali dan 

warna bingkai yang sama sekali berbeda menunjukkan ketidakkonsistenan dalam 

desain. 

 

 

Gambar  3.16:  List Pesanan 
Sumber : Dokumen Penulis 

 

Saat pertama kali datang, para pengunjung diberikan menu table dan list 

pesanan. List pesanan memiliki dua ukuran. A5 dan kuarto. Karena kebutuhan list 

pesanan ini maka hanya menggunakan warna hitam putih. Namun, identitas visual 

yang diaplikasikan tidak jelas terlihat. 
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Gambar 3.17:  Display Counter 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

Pada counter terdapat rak display biji-biji kopi, flavor syrup, french press, 

vietnam dripper, esspresso coffee machine, dan beberapa peralatan lainnya seperti 

cangkir dan gelas kopi. 

 

Gambar 3.18:  Flyer 

Sumber : Dokumen Penulis 
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Identitas visual pada flyer berbeda dengan menu. Pada menu, latar 

berwarna hijau dan putih. Sementara pada flyer menggunakan latar berwarna putih 

saja. Headline Kedai Kopi Oma Chim pun menggunakan jenis huruf yang 

berbeda, secara keseluruhan desain flyer ini menggunakan 5 jenis huruf yang 

berbeda. Sehingga membuat konsumen tidak nyaman membacanya. Warna hijau 

yang menjadi ciri khas Kedai Kopi Oma Chim pun tidak tampak sama sekali pada 

desain flyer ini. 

    

Gambar 3.19:  Kedai Kopi Oma Chim 

Sumber : Dokumen Penulis 

Menu makanan berat yang disediakan Kedai Kopi Oma Chim saat ini 

seperti bubur, kwetiaw, nasi goreng, bakso, mie ayam dan mie goreng. 
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3.5 Gerai Kedai Kopi Oma Chim 

Gerai Kedai Kopi Oma Chim yang berada di Giant Paramount, Gading 

Serpong berbeda dengan yang berada di BSD. Berdasarkan hasil wawancara yang 

penulis lakukan dengan Pak Tony, supervisor sekaligus kakak dari pemilik Kedai 

Kopi Oma Chim, untuk memberi kesan "kopi banget" maka warna hijau 

dihilangkan dan diganti dengan warna coklat. 

 

Gambar 3.20: Gerai Kedai Kopi Oma Chim 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

Gambar 3.21:  Gerai Kedai Kopi Oma Chim 

Sumber : Dokumen Penulis 
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Gambar 3.22:  Display, Syphon, dan gelas  Kopi Oma Chim 

Sumber : Dokumen Penulis 

Gerai Kedai Kopi Oma Chim dominan dengan warna coklat dan merah.  

Terdapat rak display berwarna merah di belakang gerai. Meja kecil terbuat dari 

kayu diletakkan di tengah-tengah gerai untuk atraksi pembuatan kopi tarik. 

Syphon coffee maker juga di letakkan di depan gerai. Karena kondisi tidak 

memungkinkan untuk diletakkan dimeja, penyeduhan kopi dengan syphon coffee 

maker hanya bisa dilakukan di gerai, dan pengunjung menunggu sambil berdiri. 

Pada gerai Kedai Kopi Oma Chim terdapat dua menu yaitu menu display 

dan menu yang terdapat pada counter. 

 

Gambar 3.23:  Menu Display Gerai Kedai Kopi 
Sumber : Dokumen Penulis 
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Gambar 3.24:  Menu Gerai Kedai Kopi Oma Chim 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

 

Gambar 3.25:  Detil Menu 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

Pada  menu counter terjadi kesalahan yang sama, dimana menu makanan 

berat diletakkan di kiri atas, sehingga mata konsumen terlebih dahulu melihat 

menu makanan berat dibandingkan menu kopi. Ketidakkonsistenan identitas 

visual pun terlihat jika dibandingkan dengan keseluruhan gerai yang berwarna 

coklat. Foto-foto makanan berat yang mengelilingi menu dan background 
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makanan berat semakin mengurangi kesan "kedai kopi" dan lebih ke arah 

restaurant. 

     

Gambar 3.26:  Atraksi Kopi Tarik di Gerai Kedai Kopi Oma Chim 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

Gambar 3.27:  Detil Seragam 

Sumber : Dokumen Penulis 

Ketidakonsistenan tampak pada seragam pegawai yang menggunakan 

warna hitam dan identitas visual yang dibordir putih. Berbeda dengan seragam 

Kedai Kopi di BSD yang berwarna hijau polos dan menggunakan appron 

berwarna merah. 
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3.6 Hasil Wawancara 

Narasumber : Bapak Tony Susanto 

Profil Narasumber : Bapak Tony Susanto adalah kakak dari Bapak Jonathan 

Halim, pendiri Kedai Kopi Oma Chim. Untuk itulah Bapak Tony membantu Pak 

Jonathan untuk mengontrol dan mengawasi pegawai Kedai Kopi Oma Chim 

sebagai supervisor. Kecintaan keluarga ini pada kopi berawal dari Oma Chim, 

mendiang ibu dari Bapak Jonathan dan Bapak Tony.  

Didukung oleh sang istri yang pernah bekerja sebagai barista Starbucks. 

Maka didirikanlah Kedai Kopi Oma Chim pada tahun 2005 di Sumatera. Selain 

sebagai pengusaha Bapak Jonathan sendiri berprofesi sebagai kontraktor dan 

lulusan Arsitektur Universitas Sumatera (USU).  Karena urusan pekerjaan, maka 

keluarga ini pindah ke BSD pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 Kedai Kopi 

Oma Chim kembali dibuka di ruko tol boulevard BSD. Selama satu tahun lebih 

penjualan Kedai Kopi Oma Chim selalu berusaha mengembangkan, memperbaiki, 

dan berinovasi untuk memberikan yang terbaik pada konsumennya. Untuk itulah 

Pak Jonathan ingin lebih menspesifikasikan dan mengembalikan citra kedai kopi 

nya sebagai "kedai kopi", seperti awal mula berdirinya kedai kopi di Sumatera 

yang hanya menjual kopi dan makanan pendukungnya. 
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3.7 Hasil Observasi dan Wawancara Pengunjung Kedai Kopi Oma 

Chim 

Narasumber : Pengunjung Kedai Kopi Oma Chim, 5 Orang Mahasiwa SGU 

(Swiss German University) Yaitu : Steven Wijaya, Lina, Mitha, Anta, Iyok dan 4 

Mahasiswa Prasetiyamulya yaitu (Hizkia Ricky, Gendis, Giovani Halim, dan 

Sastra) 

Waktu : Selasa, 11 Juni 2013 & Sabtu 15 Juni 2013 

Tempat : Kedai Kopi Oma Chim, BSD 

Tujuan wawancara : Untuk mengetahui kebiasaan dan penyebab mahasiswa 

mengunjungi Kedai Kopi Oma Chim. 

 

Pertanyaan (P) :  Kalian sering nongkrong disini? seminggu bisa berapa kali 

kesini? 

Jawaban (J)  : Lumayan sering..bisa 2 kali 

 

P : Kalo kesini sering take away atau nongkrong disini? 

J : Tergantung kebutuhan, kalo mau ngerjain tugas sendiri di rumah..ya, take away 

biasa saya cuman parkir di pinggir jalan dan pesan cookie monster 3gelas untuk 

dibawa pulang. Satu, saya minum segera, yang dua masukin kulkas untuk nanti-

nanti. 

 

P : Wah...suka sekali ya sama produk sini?  

J : Lumayan... kan bosan juga kalau ngerjain di rumah sendiri gag ngapa-ngapain.. 
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P : Mending beli sekaligus banyak atau beli bubuk untuk bikin sendiri? 

J : - Untuk apa? Repot kan? kalau beli sekaligus banyak kan bisa langsung minum 

     - Suka beli bubuk nya, karena saya suka kopi hitam panas.. kalau beli langsung 

kan dingin gag enak..lagian sekalian biar gag bosen gituh...ada kerjaan sebentar 

selain bikin tugas.. 

 

P : Selain kesini kalian suka nongkrong dimana lagi? 

J : Bangi Kopitiam, Garry's Kopitiam, Papa Ong 

 

Selama 2 hari penulis mengamati keseharian kedai kopi oma chim dan 

gerai kedai kopi Oma chim. Penulis memilih hari Selasa dan Sabtu, untuk melihat 

bagaimana kebiasaan pengunjung pada weekdays dan weekend. Kedai Pada 

weekdays, Kopi Oma Chim mulai ramai dikunjungi pada jam 07.00 hingga 09.00 

pagi dengan rata-rata pengunjung eksekutif muda yang hendak berangkat ke 

kantornya di Jakarta atau pusat kota BSD. (6 org pengunjung eksekutif muda) dan 

pada sore hari nya ramai dikunjungi oleh mahasiswa yang hendak membuat tugas 

(4.00 - 10.00) 

Umumnya mereka tidak pernah sendiri, minimal 2 atau 3 orang bersama-

sama. Ada dua type mahasiswa, yang pertama memesan dan duduk di Kedai Kopi 

Oma Chim kurang lebih menghabiskan 3 jam di Kedai Kopi, atau tipe kedua 

mahasiswa yang hanya memesan kopi untuk dibawa pulang. Jika mereka membeli 

hot coffee, mereka hanya membeli 1 cup saja. Tetapi jika mereka membeli 

iced/blended coffee mereka membeli minimal dua atau tiga. Masalah disini timbul 
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jika mereka membeli 2 atau 3 Kopi dingin karena sulit untuk membawanya, 

Kecenderungan mahasiswa yang memesan kopi untuk dibawa pulang mereka 

parkir di pinggir jalan dan tidak masuk kedalam parkiran ruko. Oleh karena itulah 

mereka biasa hanya masuk ke kedai kopi oma chim sendirian. Sementara teman-

temannya menunggu di mobil. 

Sebagaian besar pengunjung adalah mahasiswa SGU (Swiss German 

University) dan Prasetiyamulya. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis 

lakukan dengan pengunjung kedai kopi oma chim, 3 mahasiswa SGU. Mereka 

mengatakan rata-rata pengeluaran dalam sebulan untuk "jajan" makan, minum, 

nonton, bensin dan bukan kebutuhan pokok seperti uang kuliah, uang kos, pulsa, 

dll berkisar antara 2,5 juta hingga 3 juta. Kebiasaan nongkrong di kampus pun 

tidak ada. Karena basis pendidikan SGU adalah pendidikan Eropa (Swiss dan 

German) yang sangat menekankan rasio dan fungsi. Sehingga bangunan gedung 

SGU yang berfungsi untuk tempat belajar mengajar. Terlihat dari tidak adanya 

tempat merokok di lingkungan kampus, tidak adanya bangku-bangku taman atau 

bangku-bangku di depan kelas untuk duduk santai,  

 

Gambar 3.28:  Logo Swiss German University 

Sumber : http://www.sgu.ac.id/ 
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Gambar 3.29:  Gedung SGU 

Sumber : http://www.collegetimes.tv 

 

 

Gambar 3.30:  Kampus SGU 

Sumber : http://www.kaskus.com 

 

 

Gambar 3.31:  Logo Prasetiyamulya 

Sumber :http://ipsbebook5.blogspot.com 

Perancangan Desain Aplikasi..., Bernadette Paramita, FSD UMN, 2013



71 
 

 

Gambar 3.32: Kampus Prasetiyamulya 

Sumber : http://www.pmbs.ac.id 

 

 

Gambar 3.33:  Kantin Prasetiyamulya 

Sumber :: Dokumen Penulis 
 

 

Gambar 3.34:  Kantin Prasetiyamulya  

Sumber :: Dokumen Penulis 
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Gambar 3.35:  Kantin SGU 

Sumber : dokumen penulis 

Selain kondisi kampus yang tidak memungkinkan, kebiasaan mahasiswa 

SGU juga mahasiswa yang langsung pulang seusai kuliah berakhir. Hal ini terjadi 

karena banyaknya tuntutan dalam kuliah mereka. SGU memiliki 4 fakultas : 

1. Engineering & information 
technology 
 -.Mechatronics 
 -Industry 
 -Information Technology 
 
2. Business adm. & humanities 
 -International business 
 -hotel and tourism 
 -accounting 
 -communication & PR 

 
3. life science 
 -Food Tech 
 -Pharmaeautical Enginering 
 -Biomedical Enginering 
 
4. MBA/MIT 
 -Master of Business 
 -Master of Information  
  Technology 
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Setiap angkatan dalam tiap jurusan rata-rata berjumlah 20 mahasiswa. 

Bahkan ada yang satu angkatan hanya 4 mahasiswa. Paling banyak 1 angkatan 

adalah 30 mahasiswa. Oleh karena itulah SGU tidak mengadakan sistem KRS, 

semua kurikulum sudah ditentukan SGU dalam sistem paket-paket 

persemesternya.  Lulusan SGU memiliki gelar dobel, international dan nasional. 

Sistem magang nya pun diadakan dua kali di Indonesia dan di Eropa. Untuk itulah 

tuntutan SGU tinggi bahkan berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan 

dengan pengunjung kedai kopi oma chim yang nota bene adalah mahasiswa SGU, 

Terdapat mata kuliah wajib yang dijadikan ekstrakulikuler, karena mata kuliah 

nya sudah melebihi standar maksimal pemerintahan. namun tetap wajib diambil 

oleh mahasiswanya.  

Hal inilah yang membuat kebanyakan mahasiswa SGU tidak betah 

berlama-lama di kampus. Kantin prasmanan yang dimonopoli oleh pihak SGU 

sendiri mengakibatkan seringnya mahasiswa yang jarang menghabiskan waktu di 

kantin. Mereka cenderung untuk mencari makan diluar kampus. Akibat lain dari 

didikan German yang sangat mengedepankan rasional dan fungsi itu juga 

mempengaruhi kebiasaan mereka. 

Berbeda dengan mahasiswa SGU,  mahasiswa Prasetiyamulya memiliki 

kantin dengan konsep Food Court. Namun tidak memiliki banyak pilihan 

makanan dan minuman sehingga sesuai dengan sekolah mereka yang  berjiwa 

enterpreneur mahasiswa Prasetiyamulya banyak berjualan di area kampus. 

Bahkan ada satu matakuliah  yang mewajibkan mahasiswa semester 3 untuk 

membuat merk sendiri dan menjualnya.  
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Mahasiswa SGU dan Prasetiyamulya rata-rata menghindari pergi ke Mall/ 

pusat perbelanjaan untuk jika memang tidak ada keperluan atau kebutuhan yang 

akan dibeli. Kebiasaan hiburan mereka adalah menonton bioskop atau 

"nongkrong". dan bukan jalan-jalan mengitari mall tanpa tujuan untuk melihat-

lihat menghabiskan waktu. Mahasiswa SGU yang duduk santai dan nongkrong di 

cafe adalah  mereka yang memang bersantai atau bersama-sama mengerjakan 

tugas. Sementara mahasiswa yang memesan kopi untuk dibawa pulang, adalah 

mahasiswa yang membutuhkan teman penghabis waktu dikala sendiri di rumah, 

karena kebiasaan mahasiswa SGU yang praktis terlihat dari Steven, mahasiswa 

yang saya wawancarai mengatakan ia setiap 2 hari sekali ke Giant Hypermarket 

hanya untuk membeli susu kotak ukuran sekali minum. 

 

3.8 Proses Perancangan 

3.8.1 Brainstorming 
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3.8.2  Sketsa Karya 
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3.8.3. Alternatif Desain 
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