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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN  

KARAKTERISTIK SUBYEK 

4.1. Kafe Loodts Mojokerto 

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan secara umum latar belakang 

berdirinya Cafe Loodts Mojokerto, visi dan misinya serta tujuan didirikannya Cafe 

Loodts di Mojokerto. Pemaparan tersebut peneliti ambil melalui wawancara dengan 

pemegang utama Cafe Loodts Mojokerto serta data tertulis yang diperoleh 

pemegang utama Cafe loodts Mojokerto.  

Cafe loodts merupakan salah satu Cafe yang ada di Kota Mojokerto dengan 

nuansa cafe dengan konsep minimalis alami dengan penyajian mewah. Terletak di 

Jl. Raden Wijaya no 57, Kranggan, Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur. Awal 

berdiri kafe ini 19 Oktober 2009. 

Dengan menyajikan tempat dengan model minimalis, cafe ini juga 

menyajikan berbagai macam kopi dengan rasa dan original coffee atau kopi asli 

bewarna hitam. Dan juga varian tambahan jika tidak biasa meminum kopi disini 

juga bisa memesan berbagai macam jus, atau milkshake varian rasa. Dengan 

tambahan makanan rigan seperti roti bakar, kentang goreng, sandwich dan masih 

banyak lainnya. Harga makanan dan minuman di cafe Loodts tidak terlalu mahal 

dan tidak terlalu murah kurang sedang jika di pusat kota berkisar antara Rp 12.000 

hingga Rp 21.000. 

Untuk ruangan di dalam cafe ini memakai air conditioner (AC), dengan 

memprtimbangkan bagi yang tidak perokok bisa menempati ruangan ber AC. Selain 
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itu seperti meja dan kursi memakai kayu jati yang sudah di bentuk minimalis, ada 

juga tempat yang memakai payung juga memakai meja kayu dengan kursi santai 

dari almini, jika ingin memilih kursi dengan bahan kayu juga di sediakan di sini. 

Cafe Loodts Mojokerto menetapkan visi untuk “menjadi cafe yang selalu 

diingat dan dikenang oleh para konsumen terutama pencinta kopi (coffee)”, hal ini 

dikenang karena tempatnya yang klasik. Salah satu konsekuensinya dari visi ini 

adalah bahwa bartender atau pembuat minuman harus mengembangkan inovasi-

inovasi dalam meracik minuman yang berbeda dari kafe lainnya. Cafe Loodts 

Mojokerto menentapkan misi “tetaplah berinteraksi untuk bersosialisasi, karena di 

situlah diri kita yang sebenarnya”.  
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PROFIL SUBYEK PENELITIAN 

 

Nama lengkap : Nur Mislika N 

Nama Panggilan : Nur 

T.T.L.  : Mojokerto, 26 Febuari 2003 

Alamat rumah : Jl Jagalan gg 2 no 43 

Hoby  : kuliner, Jalan-jalan 

Agama  : Islam 

Email  : mislikaN@gmail.com 

Status  : Belum Menikah 

Pekerjaan  : Pelajar 

No. (HP) : 081933457453 

 

 Subyek pertama adalah seorang pelajar bernama Nur Mislika, sehari-hari 

mislika mempunyai kegiatan menuntut ilmu di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Kota Mojokerto. Nur adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, jika tidak ada kegiatan 

yang penting Nur biasanya sepulang sekolah menyempatkan untuk ngumpul 

dengan teman-teman nya, salah satunya adalah di cafe Loodts. Nur biasanya tiba 

dari rumah menjelang magrib, karena jika Nur pulang di saat jam kerja selesai jalan-

jalan yang dilewatinya cukup padat. 
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Nama lengkap : Astrid Karina Putri 

Nama Panggilan : Astrid 

T.T.L.  :  Mojokerto, 5 September 2003 

Alamat rumah : Jl Brawijaya  no 11 

Hoby  : jalan jalan, 

Agama  : Islam  

Email  : astridkarina@gmail.com 

Status  : Belum Nikah 

Pekerjaan  : Pelajar 

No. (HP) : 082234537897 

 

 Subyek kedua dalam penelitian ini bernama Astrid Karina Putri, Astrid 

adalah seorang pelajar menempuh di Sekolah Menengah Kejuruan 1 Mojokerto. 

Kejuruan yang diambil Astrid adalah bidang tata boga. Lokasi dengan tempatnya 

menuntut ilmu sebenarnya tidak jauh yang membuat jauh karena harus memutar 

jalan yang satu arah. Sehari-hari Astrid datang ke cafe jika merasa bosan dengan 

kebetulan tidak ada tugas dari sekolah. Hal ini dimanfaatkan oleh astrid untuk 

datang ke cafe bersama teman-temannya. 
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Nama lengkap : Maretha Fitria Dewi 

Nama Panggilan : Rere 

T.T.L.  : Mojokerto, 30 Juni 2002 

Alamat rumah : Jl Lawu no 17 

Hoby  : Travelling, foto-foto 

Agama  : Islam 

Email  : reredewi@gmail.com 

Status  : Belum Nikah 

Pekerjaan  : Pelajar 

No. (HP) : 085645590926 

 

 Subyek ketiga adalah remaja putri bernama Maretha Fitria Dewi, Rere 

sapaan akrabnya adalah seorang siswi pelajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 5. 

Setiap harinya Rere menempuh waktu ke sekolah hampir kurang lebih 25 menit 

menggunakan sepeda motor. Rere adalah 2 bersaudara dan dia anak pertama, 

sepulang dari sekolah jika tidak ada fullday Rere selalu mampir di cafe untuk 

beristirahat sejenak dengan temannya. Jarak cafe dengan tempat tinggalnya kurang 

lebih 15 menit. Dengan jarak yang tidak cukup jauh Rere memanfaatkan waktunya 

untuk bersantai. 
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Nama lengkap : Indri Wido Primadipta 

Nama Panggilan : Wid 

T.T.L.  : Mojokerto, 18 Januari 2003 

Alamat rumah : Jl Empunala No 223 

Hoby  : nge-mall 

Agama  : Islam  

Email  : Indriw@yahoo.co.id 

Status  : Belum Nikah 

Pekerjaan  : Pelajar 

No. (HP) : 081331234765 

 

 Subyek keempat adalah seorang remaja putri, yang bernama Indri Wido 

Primadipta yang berstatus sebagai pelajar. Wid sapaan akrabnya ini remaja putri 

yang menempuh sekolah di Sekolah Negeri 1 Sooko Mojokerto. Wid bertempat 

tinggal di jalan Empunala no 223, sehari-hari Wid dari pagi hingga sore hari ada di 

sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Hal yang membuatnya bisa terhibur 

adalah ketika Wid bisa berkumpul dengan temannnya. Hal ini dilakukannya untuk 

melepas lelah ketika di sekolah yang jam belajarnya cukup lama. 
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Nama lengkap : Risa Andriani Putri 

Nama Panggilan : Caca 

T.T.L.  : Mojokerto, 7 Maret 2003 

Alamat rumah : Jl Balongrawe Baru no 23 

Hoby  : Memasak 

Agama  : Islam 

Email  : icaica@gmail.com 

Status  : Pelajar 

No. (HP) : 081944127634 

 

 Subyek kelima adalah remaja putri, yang bernama Aulia Vanessa Putri atau 

yang akrab di sapa Caca. Kesibukan Caca sehari-hari adalah sebagai pelajar di 

Sekolah Menengah Kejuruan Raden Patah Mojokerto. Caca merupakan 4 orang 

bersaudara dan merupakan anak pertama. Dengan bertempat tinggal di jalan 

Balongrawe Baru no 23 kota Mojokerto. Setiap harinya Caca berangkat ke sekolah 

bersama teman dekatnya. Terkadang jika sepulang sekolah usai Caca pulang di 

rumah dan setelah magrib biasanya keluar untuk sekedar berkumpul dengan teman-

temannya. 
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Nama lengkap : Sintya Eka Gefany 

Nama Panggilan : Tya 

T.T.L.  : Mojokerto, 22 September 2002 

Alamat rumah : Perum Pondok Teratai blok B no 19 

Hoby  : foto-foto Alam 

Agama  : Islam 

Email  : sintyaeg@gmail.com 

Status  : Belum Nikah 

Pekerjaan  : Pelajar 

No. (HP) : 085246619384 

 

 Subyek terakhir adalah remaja putri yang bernama Sintya Eka Gefany. Tya 

adalah seorang pelajar di Sekolah Negeri 3 Mojokerto. Tya merupakan anak kedua 

dari 2 bersaudara, Tya bertempat tinggal di perumahan Pondok Teratai Blok B no 

19 Mojokerto. Sehari-hari Tya pergi ke sekolah dengan temannya. Tempat cafe 

favorit Tya salah satunya adalah cafe Loodts Mojokerto. Jika menjelang malam hari 

Tya menghabiskan waktu di luar rumah dan bersama teman-temannya. 
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DOKUMENTASI 
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