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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

4.1 Profil dan Sejarah Cafe DW Coffee 

Awalnya DW Coffee adalah sebuah gerai minuman take away yang berada di 

Jl. Ijen depan kampus SOB Malang yang berdiri pada tanggal 10 Oktober 2011. 

Berdirinya DW Coffee dikarenakan pemilik mempunyai hobi yang sama dibidang 

kopi dan sadar pada saat itu gerai di  Malang didominasi kopi yang menggunakan 

kopi instan yang belum tentu enak dan sehat, mulai dari itu pemilik DW Coffee 

belajar berbagai teknik, dan mengolah kopi di internet maupun diskusi dengan pakar 

kopi. Kemudian gerai tersebut bertahan selama 6 bulan karena pemilik dari DW 

coffee yaitu Ditya dan Faishal memutuskan berpindah ke Jl. Bogor no. 11 Malang, 

tepatnya di halaman Project Eleven. Di halaman Project Eleven pada saat itu ada 3 

usaha yang menjadi satu yaitu DW Coffee, D3, dan Baegopa. Setelah beberapa bulan 

berjalan, D3 memutuskan menutup dan tidak melanjutkan usahanya. Berawal dari itu, 

DW Coffee berkolaborasi dengan Baegopa dengan tujuan memuaskan kebutuhan 

customer akan kopi dan makanan. Setelah 2 tahun berkolaborasi, Baegopa 

memutuskan berpindah tempat sehingga tersisa DW Coffee yang berada di halaman 

Project Eleven.  

Mulai saat itu DW Coffee yang awalnya hanya berjualan kopi, menambah 

menu makanan untuk lebih menarik customer datang. Hingga saat ini DW Coffee 

masih berada di Jl. Bogor no.11 dengan suasana cafe seperti rumah yang disi dengan 

rak buku agar customer bisa sambil membaca, dengan begitu customer akan merasa 

nyaman dan akan kembali lagi  
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Cafe DW Coffee yang mempunyai arti Double Winner mulai menggunakan 

media sosial Instagram pada tahun 2013. Cafe DW Coffee memanfaatkan Instagram 

dengan mengunggah foto dan video produknya. Dalam interaksi yang dilakukan 

untuk menarik customer, cafe DW Coffee yang dalam akun Instagramnya bernama 

@dw_coffee tidak sekedar mengunggah foto begitu saja tetapi mengkemas foto yang 

bagus beserta isi pesan yang menarik sehingga mendapatkan suka atau komentar 

banyak dari pengguna Instagram sehingga membuat akun Instagram DW coffee 

menjadi populer. Pada saat ini Instagram yang bernama @dw_coffee sudah 

memposting 1.701 foto dan video dan mempunyai pengikut 9.749 orang.  

Banyaknya kumpulan komunitas penggerak media sosial khususnya Instagram di 

Cafe DW Coffee, seperti akun Kuliner Malang, Malang Foodies, Malang Creator, 

Mahasiswa Malang, Foody Malang, dan lain-lain. Menjadikan divisi Marketing Cafe 

DW Coffee mendapatkan referensi dari komunitas tersebut. Sehingga dengan adanya 

komunitas ini, mempermudah untuk melakukan kegiatan promosi melalui media 

sosial di Instagram. 

4.2 Deskripsi Lokasi Penelitian  

 DW Coffee mempunyai gerai untuk para customer menikmati kopi yang 

berada di Jl. Bogor no. 11 Malang. 

4.3 VISI MISI 

 Visi Cafe DW Coffee 

 DW Coffee mempunyai visi yaitu untuk mengenalkan dan menyebarkan 

ajaran Islam melalui kopi Indonesia. 

Misi Cafe DW Coffee 

 Misinya adalah perantara antara perusahaan dengan Allah, customer, 

karyawan, maupun lingkungan sekitar dapat saling memberikan manfaat. 
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4.4 Instagram DW Coffee 
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Di atas adalah unggahan dari akun media sosial Instagram milik Cafe DW 

Coffee. Divisi marketing mulai menggunakan akun ini dari tahun 2013 sampai 

sekarang dan sudah mengunggah sebanyak seribu tujuh ratus satu unggahan serta 

mempunyai pengikut sebanyak sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan orang. 

Instagram Cafe DW Coffee dipegang oleh satu orang yang dinamakan admin dari 

salah satu divisi Marketing yaitu Faishal Lutfi Nugraha.  

Semua yang bersangkutan dengan foto, video, poster dan caption dilakukan 

oleh admin sendiri dengan jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam akun 

yang bernama dw_coffee, admin memanfaatkan fitur Instagram untuk memberikan 

informasi mengenai alamat, jam operasional, suasana cafe, produk baru hingga 

promosi yang ada di Cafe DW Coffee.  

4.5 Jadwal Program Kerja DW Coffee 

PROGRAM KERJA DW COFFEE MALANG 

PERIODE APRIL 2018 

Hari/Tangg
al	

PROGRAM	 TARGE
T	

TUJUAN	 KETER
ANGAN	

01	–	30	APRIL	
2018		

1. Post	foto	di	timeline	
instagram	setiap	hari	
maksimal	1x	sehari	

ALL	
USER	
INSTA	

GRAM	

Agar	customer	atau	
pengikut	mengetahui	
informasi	tentang	DW	
Coffee	

On	
Progress	

01	-	30	APRIL	
2018	

2. Membuat	Promo	dengan	
games	
Untuk	pembelian	kopi	
akan	ada	sticker	
keberuntungan	dan	
didapat	ditukarkan	dengan	
hadiah	(diskon	50%	atau	
produk)	
Setiap	harinya	akan	ada	7	
pemenang	acak.	

ALL	 Agar	customer	
tertarik	dan	
penasaran	dengan	
mencari	sticker	
sehingga	dapat	
meningkatkan	daya	
beli	yang	berulang	kali	

On	
Progress	
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20-22	APRIL	
2018	

23	APRIL	
2018	

3. Beli	moveonchino	bayar	
dengan	buku	
Mulai	jam	12.00	–	16.00	

4. Sumbangan	buku	ke	
komunitas	

ALL		 Memperingati	hari	
buku	sedunia	dan	
meningkatkan	trafic	
customer	

On	
Progress	

04	APRIL	
2018	

8Voucher	terusan	
berjumlah	300	dan	berisi	
free	produk	dan	diskon	

(50%,	35%,	25%	dan	free	
produk	

ALL	 Agrar	customer	
berulang	kali	ke	DW	
Coffee	dan	
menjadikan	tempat	
nongkrong	yang	di	fav.	

O	
Progress	

	

Di atas adalah jadwal program kerja Cafe DW Coffee untuk Instagram periode 

April 2018. Sebelum mengunggah konten yang akan diberikan, akan ada rapat yang 

melibatkan semua divisi agar mendapatkan jadwal yang bisa mempermudah dan 

teratur untuk admin dalam mengolah Instagram. 

	




