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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

4.1 Sejarah Singkat Barista Coffee 1 

Barista coffee 1 berdiri pada tahun 2014 yang bermula dari sebuah kedai 

kecil yang berukuran 3x4 meter dan bertempat di Jl. Halim Perdana Kusuma, 

Bangkalan. Dari awal berdiri Barista coffee 1 sudah mulai menanamkan edukasi 

kopi kepada setiap pengunjung yang datang dan ingin belajar tentang kopi. 

Tahun awal Barista coffee 1 berdiri merupakan tahun yang sulit dimana 

pemikiran masyarakat sekitar masih terpaku oleh kopi sachet . Tetapi hal 

tersebut tidak menurunkan semangat Barista coffee 1 untuk mengedukasi setiap 

pengunjung yang datang. Seiring berjalannya waktu dan jumlah pengunjung 

yang mulai banyak mengenal Barista coffee 1 akhirnya Barista coffee 1 

berpindah dan mencari lokasi baru dimana tetap dengan visi dan misi yang sama.  

Edukasi yang dilakukan oleh Barista coffee 1 dulunya hanya berfokus pada 

kopinya, namun kini edukasi yang dilakukan oleh Barista coffee 1 yaitu mulai 

mengenalkan pengaruh positif dari minuman kopi terhadap aktifitas masyarakat 

dalam tugas melayani dan membangun kota Bangkalan serta menggiatkan 

industri kreatif bagi anak-anak muda khususnya di kota Bangkalan sebagai 

generasi penerus yang akan ikut serta dalam membangun kota Bangkalan itu 

sendiri.  

Awal mula Barista coffee 1 masih memiliki 1 karyawan Barista saja, seiring 

berjalannya waktu, kini Barista coffee 1 sudah memiliki 9 karyawan Barista di 
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beberapa cabangnya tentunya dengan tim dan manajemen baru, tentunya untuk 

meningkatkan pelayanan di Barista coffee 1. Banyak permasalahan yang muncul 

pada saat Barista coffee 1 berjalan, terutama didalam segi mengubah persepsi 

masyarakat sekitar khususnya kota Bangkalan yang masih sering mengkonsumsi 

kopi sachet, ini menjadi salah satu tantangan bagi Barista coffee 1 untuk lebih 

giat mengenalkan kopi yang diproses dari biji sampai siap untuk dikonsumsi. 

Ditahun 2018, Barista coffee 1 sudah memiliki 3 cabang, dikarenakan 

antusiasnya masyarakat yang mulai lebih memilih kopi biji daripada kopi sachet.  

4.1.1 Tata Ruang di Barista Coffee 1 

Penataan ruang di Barista coffee 1 didesain dengan saling berdekatan antara 

satu meja dengan meja lainnya. Penataan ini didesain sedemikian rupa dengan 

tujuan untuk menumbuhkan kedekatan sosial antara konsumen satu dengan 

konsumen lainnya sehingga diharapkan setiap konsumen bisa mendapatkan 

teman baru ataupun komunitas baru di Barista coffee 1. 

Gambar 4.1 

  

(Hasil dokumentasi di Barista Coffee 1 pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 18.33 WIB) 
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Dari hasil dokumentasi diatas dapat kita ketahui bahwa penataan ruang di 

Barista coffee 1 yang didesain dengan saling berdekatan antara satu meja dengan 

meja lainnya. 

4.1.2 Fasilitas Barista Coffee 1 

Ada beberapa fasilitas pendukung yang disediakan oleh Barista coffee 1 

untuk memeberikan kenyamanan kepada konsumen saat berada disana. Fasilitas 

yang disediakan di Barista coffee 1 antara lain ada : 

a. Televisi 

b. Wifi  

c. Air mineral gratis 

d. Lahan parkir yang luas 

e. Serta ada tempat mencharger handphone di setiap mejanya. 

4.1.3 Waktu Operasional Barista Coffee 1 

Waktu operasional di Barista coffee 1 mulai buka pukul 09.00 WIB sampai 

pukul 02.00 WIB. 

4.1.4 Lokasi Barista Coffee 1 

Barista Coffee  1 beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma No. 40, Kecamatan 

Burneh, Kabupaten Bangkalan. Lokasi ini berada dipinggiran kota Bangkalan, 

lokasi ini dipilih oleh owner karena tempatnya yang strategis dan juga suasanya 

yang tenang serta jauh dari keramaian. 
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4.1.5 Makna Logo Barista Coffee 1 

 

 

 

 

 

 

a. Bentuk 

Bentuk dari logo Barista coffee 1 adalah sebuah cup atau cangkir 

yang di ambil dari sudut atas. Bentuk tersebut dipilih karena owner dari 

Barista coffee 1 yaitu Hery Ahmad ingin menyampaikan kepada 

masyarakat bahwa Barista coffee 1 adalah sebuah kedai yang menjual 

minuman kopi. 

b. Warna 

Kemudian dari pemilihan warnanya sendiri, mengambil warna hitam 

dan putih agar mudah diingat oleh konsumen dan menjelaskan bahwa 

yang dijual adalah kopi. Adapun maksud tulisan didalam cup adalah 

bahwa setiap kopi yang disajikan dan diminum oleh pengunjung 

merupakan olahan dari Barista coffee 1.  
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4.1.6 Slogan dan Motto Barista Coffee 1  

a. Slogan 

Humanizing by human (memanusiakan manusia) yang digunakan 

oleh Barista coffee 1 adalah bahwasanya manusia harus benar-benar 

menempatkan dirinya sebagai manusia. Pada dasarnya setiap manusia 

mempunyai potensi yang harus dikembangkan. Bukan hanya terhadap 

diri sendiri, tetapi juga bagaimana manusia lebih menghargai antar 

sesamanya. Membantu antar sesamanya untuk lebih mengembangkan 

potensi yang dimiliki, tentunya ini akan berakibat baik bagi diri mereka 

sendiri dan orang – orang sekitarnya. Barista coffee 1 sendiri bukan 

hanya ingin menjadi sekedar warung kopi saja, tetapi Barista coffee 1 

ingin menjadi wadah orang-orang yang ingin mengembangkan 

potensinya, salah satu tujuannya adalah untuk membangun kota 

Bangkalan dengan mempersiapkan generasi-generasi yang kreatif dan 

inovatif , yang nantinya tongkat pembangunan akan diberikan kepada 

generasi-generasi muda. 

b. Motto 

Motto yang digunakan oleh Barista coffee 1 adalah #NGOPIPAGI, 

Barista coffee 1 menggunakan kata ini sebagi Mottonya dengan tujuan 

ingin mengajak masyarakat khususnya di kota Bangkalan untuk mulai 

membiasakan minum kopi di pagi hari sebelum melakukan aktifitas, 

dikarenakan segala aktivitas dan ide-ide baru muncul dan dimulai pada 
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saat pagi hari dan masyarakat di Bangkalan masih merasa tidak lumrah 

dilakukan padahal minum kopi dipagi hari sangat banyak manfaatnya. 
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4.1.7 Struktur Barista Coffee 1 

 

 

 


