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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data  

Dalam perancangan penelitian ini, penulis menggunakan metode campuran dalam 

pengumpulan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Yusuf, 

M. A (2014), metode penelitian gabungan merupakan penggunaan penelitian 

kuantitatif dan kualitatif dalam satu proses penelitan, untuk mendapat hasil yang 

lebih utuh dan komprehensif dalam suatu fenomena atau masalah yang diteliti 

(hlm.428). Penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu wawancara, 

studi eksisting, dan kuisioner. Wawancara dilakukan untuk memperdalam 

informasi tentang perusahaan dan mengetahui permasalahan yang sedang terjadi 

dalam perusahaan tersebut, kuisioner dilakukan untuk mengetahui pengetahuan 

responden tentang Restoran Dharma Kitchen, dan studi eksisting sebagai alat untuk 

menganalisa restoran dan desain media promosi yang dipakai kompetitor lain. Sesi 

wawancara didokumentasikan dengan foto bersama Operational Manager restoran 

Dharma Kitchen, Marvin. Dharma Kitchen pernah direview pada tahun 2013 oleh 

food.detik.com dengan judul “Dharma Kitchen: Menyantap Sepiring Blackpepper 

Steak Selezat Daging Asli” (detikfood, 2013, https://food.detik.com/makan-siang-

bareng-detikfood/d-2261490/dharma-kitchen-menyantap-sepiring-blackpepper-

steak-selezat-daging-asli, 31 Mei 2013). dan oleh pegipegi.com “Dharma Kitchen: 

Menu Vegetarian, Rasa Daging Sungguhan” 
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(Mariska Tracy, 2016, https://www.pegipegi.com/travel/dharma-kitchen-menu-

vegetarian-rasa-daging-sungguhan/, 28 Feb 2016) 

3.1.1.  Wawancara dengan Operational Manager Dharma Kitchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Wawancara dengan Marvin 

 

Sesi wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019 dengan Marvin selaku 

Operational Manager restoran Dharma Kitchen. Marvin mengatakan Dharma 

Kitchen dibuat untuk memperkenalkan makanan vegetarian kepada orang-orang 

agar hidup lebih sehat. Mengajak masyarakat luas agar mengurangi makanan-

makanan berbahan dasar hewani yang menyebabkan banyak penyakit. Dengan 

target berumur 20-35 tahun, Restoran Dharma Kitchen berusaha untuk 

mengenalkan makanan vegetarian pada anak-anak muda hingga keluarga. Restoran 

Dharma Kitchen yang pada awalnya merupakan restoran dengan masakan chinese 

food, seiring dengan perkembangan jaman memasukan 2 jenis masakan yaitu 

indonesian food dan western food. 2 jenis masakan yang baru ini diharapkan dapat 
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menambah daya tarik masyarakat dan anak-anak muda agar berkunjung ke restoran 

Dharma Kitchen.  

Restoran Dharma Kitchen sangat menjaga kualitas yang ia miliki, setiap 

produk bukan buatan mereka sendiri akan melalui uji lab yang ketat tentang produk 

senyawa hewani didalam produk tersebut. Beliau mengatakan dalam masalah dapur 

Restoran Dharma Kitchen terjamin kesetrilannya dari produk hewani, tidak seperti 

restoran-restoran lainnya dimana mendadak terdapat menu vegetarian. Menurut 

Beliau, terdapat orang-orang yang sangat memperhatikan detail tersebut, tapi yang 

paling sering adalah penggunaan panci. Restoran Dharma Kitchen sendiri terjamin 

karena tidak menggunakan produk hewani sehingga steril, tetapi di restoran lain 

tidak terjamin apakah kokinya mencampur makanan hewani dengan vegetarian. 

Restoran Dharma Kitchen juga membuat peraturan bahwa semua karyawan yang 

bekerja dibawah nama restoran tersebut harus vegetarian. Aturan ini hanya berlaku 

pada waktu kerja Restoran Dharma Kitchen, diluar waktu kerja sudah menjadi 

urusan masing-masing.   

Restoran Dharma Kitchen hanya melakukan iklan dengan penyebaran 

brosur dan pemasangan spanduk depan restorannya pada awal berdirinya restoran. 

Kemudian Dharma kitchen mulai masuk ke media sosial seperti instagram, 

facebook, dan sudah memiliki situs sendiri. Promosi yang pernah dilakukan oleh 

Restoran Dharma Kitchen adalah pemberian diskon kepada para pelanggan yang 

dibuat dalam bentuk x-banner, yang dikarenakan sepi pengunjung. Dharma Kitchen 

hanya memanfaatkan facebook dan instagram sebagai tempat para pelanggan me-

review restorannya.  
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Restoran Dharma Kitchen selalu mengikuti perkembangan teknologi, baru-

baru ini restoran Dharma Kitchen bekerja sama dengan bank-bank untuk memberi 

diskon dan gojek untuk mempermudah pelanggan yang ingin memesan. Restoran 

Dharma Kitchen juga ingin mengembangkan menu aplikasi di tempat sehingga 

tidak usah menggunakan buku menu lagi. Buku menu Restoran Dharma Kitchen 

menurut Marvin, berat dan besar dikarenakan varian menu yang begitu banyak. 

Oleh karena itu beliau merasa sudah saatnya beralih ke aplikasi menu dan alasan 

paling utamanya adalah memangkas tenaga kerja Restoran Dharma Kitchen karena 

biaya yang cukup besar dan memudahkan pelanggan dalam memilih makanan. 

Kedepannya pada setiap meja makan akan disediakan sebuah tablet yang langsung 

terhubung dengan sistem pembelian Restoran Dharma Kitchen. Pelanggan datang 

lalu memesan makanan langsung dari tablet, pesanan yang sudah dibeli akan 

dikonfirmasi langsung dari aplikasi. Selanjutnya, pelayan akan datang langsung 

memberikan pesanan.  

Harapan kedepannya untuk Restoran Dharma Kitchen, beliau ingin 

menjadikan Restoran Dharma Kitchen ini menjadi restoran vegan nomor 1 di 

Indonesia dan membuat masyarakat luas mengenal makanan vegetarian ini beserta 

dengan manfaat dari pola makan vegetarian ini. Beliau juga berpendapat bahwa 

promosi sangat dibutuhkan demi meningkatkan penjualan ditengah banyaknya 

restoran vegetarian lainnya dan juga pembuatan media-media yang dapat 

membantu pelanggan merupakan tujuan utama mereka saat ini.  
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3.1.1.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marvin selaku Operational Manager 

dari Restoran Dharma Kitchen, dapat disimpulkan bahwa Restoran Dharma 

Kitchen berharap bisa menjadi restoran vegan nomor 1 di Indonesia yang 

dapat dikenal orang lebih luas karena kualitasnya dan kebersihannya yang 

terjamin. Permasalahannya adalah promosi yang terlalu minim. 

3.1.2. Wawancara dengan loyal customer Dharma Kitchen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Wawancara dengan Tamrin 

Penulis melakukan wawancara dengan Thamrin pada tanggal 22 Maret. Thamrin 

Selaku loyal customer Dharma Kitchen sudah berlangganan Dharma Kitchen sejak 

5 tahun lalu dan selalu datang ke Dharma Kitchen setiap minggnya. Thamrin 

mengatakan bahwa restoran Dharma Kitchen memiliki rasa yang lebih enak dan 

sesuai dengan daging aslinya dibanding dengan restoran vegetarian lainnya. Interior 

dari Dharma Kitchen juga nyaman dan terlihat eksklusif. Makanan kesukaan dari 

Thamrin merupakan makanan-makanan yang mirip dengan daging asli, seperti 
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blackpepper steak, udang mayonaise, nasi hainam, dan sup hisit. Thamrin 

mengatakan bahwa restoran Dharma Kitchen merupakan restoran yang cocok untuk 

para eksekutif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Wawancara dengan Heri 

Penulis melakukan wawancara via Whatsapp pada tanggal 22 Maret 2019 

dengan Heri untuk mencari second opinion loyal kostumer tentang restoran Dharma 

Kitchen. Heri mengatakan bahwa rasa daging dari restoran Dharma Kitchen sesuai 

dengan aslinya serta variasinya yang banyak dibandingkan restoran vegetarian lain. 

Menurut Heri harga Dharma Kitchen tidak terlalu mahal karena rasa nya yang sama 

seperti daging aslinya. Heri juga mengatakan bahwa Dharma Kitchen 

mencerminkan selera masakan vegetarian yang berkelas karena rasa dan bentuk 

penyajian yang seperti aslinya.   
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Gambar 3.4. Wawancara dengan Dina 

Penulis melakukan wawancara melalui Whatsapp dengan Dina pada tanggal 

23 Maret 2019. Dina mengatakan rasa makanan restoran Dharma Kitchen enak 

sesuai dengan aslinya, variasi yang banyak dan tempatnya yang nyaman dibanding 

dengan restoran lain. Dina juga mengatakan bahwa harga yang ditawarkan Dharma 

Kitchen tidak terlalu mahal karena sesuai dengan rasa dan pengalaman yang didapat 

dari restoran Dharma Kitchen. Dina juga mengatakan bahwa Dharma Kitchen 

merupakan restoran vegetarian yang memiliki rasa yang dapat diterima semua 

orang karena mirip dengan aslinya, serta pengalaman yang didapat sebanding 

dengan harga yang ditawarkan.  
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3.1.3. Wawancara dengan pelaku vegetarian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Wawancara dengan Wang Shien Sheng 

Penulis melakukan wawancara dengan wang shien sheng pada tanggal 24 Maret 

2019, di vihara. Wawancara ini bertujuan untuk mencari second opinion, 

pandangan pelaku vegetarian tentang Dharma Kitchen. Beliau mengatakan bahwa 

Dharma Kitchen merupakan tempat untuk berkumpul dengan keluarga yang enak, 

dengan variasi makanan yang banyak dan terutama chinese food yang lezat, 

membuat beliau suka dengan Dharma Kitchen dibandingkan restoran vegetarian 

lain. Interior dari Dharma Kitchen juga memiliki nuansa-nuansa dari cina yang 

sangat erat dengan beliau.  
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Gambar 3.6. Wawancara dengan Acau 

Penulis melakukan wawancara dengan Acau pada tanggal 24 Maret 2019, 

di vihara. Wawancara ini bertujuan untuk mencari second opinion, pandangan 

pelaku vegetarian tentang Dharma Kitchen. Menurut Beliau Dharma Kitchen 

merupakan restoran vegetarian yang terpercaya 100% dan harganya yang sesuai 

dengan rasanya, dikarenakan beberapa produk vegetarian memang agak mahal dan 

rasanya yang mirip dengan daging aslinya. Beliau juga mengatakan bahwa Dharma 

Kitchen tempat yang enak untuk bersantai dengan keluarga dikarenakan suasananya 

seperti adat budaya tionghoa. Dharma Kitchen juga memiliki menu yang bervariasi 

dengan plating yang profesional tidak kalah dengan restoran non-vege lainnya. 

Selain itu, Dharma Kitchen menurut beliau memiliki rasa yang dapat diterima 

semua orang. 
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Gambar 3.7. Wawancara dengan Surya 

Penulis melakukan wawancara dengan surya pada tanggal 24 Maret 2019, 

di vihara .Wawancara ini bertujuan untuk mencari second opinion, pandangan 

pelaku vegetarian tentang Dharma Kitchen. Beliau mengatakan bahwa awalnya 

tidak pernah makan ke Dharma Kitchen, tetapi setelah diajak oleh sesama 

vegetarian beliau tertarik, dan suka dengan makanan Dharma Kitchen bahkan 

terkejut dengan rasa makanan Dharma Kitchen yang hampir mirip dengan daging 

asli. Variasi makanan yang ditawarkan oleh Dharma Kitchen sangat banyak, tetapi 

beliau cenderung lebih suka dengan chinese food. Selain itu, variasi yang 

ditawarkan banyak membuat anak-anak juga suka dengan makanan vegetarian, 

terlebih disajikan western food berupa steak, pasta, dan lain-lain yang disuka anak 

beliau. Menurut beliau variasi makanan Dharma Kitchen membuat Dharma Kitchen 

disukai banyak orang bahkan untuk non-vege sekalipun. 
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Gambar 3.8. Wawancara dengan Aco 

Penulis melakukan wawancara dengan Aco pada tanggal 24 Maret 2019, di 

vihara.  Wawancara ini bertujuan untuk mencari second opinion, pandangan pelaku 

vegetarian tentang Dharma Kitchen. Menurut beliau, Dharma Kitchen memiliki 

rasa yang enak dengan pelayanan yang baik dan cepat. Rasa dari makanan-makanan 

Dharma Kitchen juga tidak kalah dengan restoran non-vege. Beberapa makanan 

yang dimasak menyerupai daging hewani juga memiliki rasa yang tidak jauh 

berbeda dengan non-hewani, terutama blackpepper steak. Menurut beliau, rasa, 

tekstur, dan presentasi makanan yang dibuat menyerupai daging hewani tidak jauh 

berbeda dengan daging aslinya tidak seperti restoran vegetarian lain. Ini merupakan 

sebuah daya tarik bagi orang-orang yang ingin mencoba vegetarian. 
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Gambar 3.9. Wawancara dengan Achuan 

Penulis melakukan wawancara dengan Achuan pada tanggal 24 Maret 2019, 

di vihara. Wawancara ini bertujuan untuk mencari second opinion, pandangan 

pelaku vegetarian tentang Dharma Kitchen. Rasa makanan yang enak dan variasi 

makanan Dharma Kitchen yang membuat beliau makan di Dharma Kitchen. Variasi 

makanan Dharma Kitchen yang banyak membuat makanan Dharma Kitchen cocok 

untuk semua kalangan masyarakat menurut beliau. Orang-orang non-vege yang 

beliau ajak makan di Dharma Kitchen dengan makanan yang ditawarkan adalah 

blackpepper steak berkata bahwa tidak menyangka rasa makanan Dharma Kitchen 

bisa cocok. Variasi yang ditawarkan juga bervariasi sehingga bisa mencoba 

masakan lain seperti western dan indonesian food.  
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3.1.4. Kuisioner 

Kuisioner yang disebarkan oleh penulis ditentukan menggunakan rumus Slovin. 

Menurut Badan Pusat Statistika Jakarta, laki-laki dan perempuan berusia 20-34 

tahun berjumlah 2.977.696 jiwa.  

S = 
𝑛

1+(𝑛.𝑒2)
 

S = 
2.977.696

1+(2.977.696 𝑥 (10%)2) 

S = 
2.977.696

1+(29.776,96)
 

S = 101 

Kuisioner disebar melalui media sosial Line di wilayah DKI Jakarta yang mendapat 

sebanyak 101 responden. Berikut merupakan hasil kuisioner: 

 

 

 

Gambar 3.10. Dharma Kitchen menurut responden 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Pekerjaan responden 

 Perancangan Promosi Dharma..., Albert Sudarto, FSD UMN, 2019 



71 

 

Berdasarkan hasil 2 diagram diatas, diketahui bahwa sebanyak 71.3% 

responden yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai kantor dan wirausaha tidak 

pernah mendengar tentang restoran Dharma Kitchen, hal ini bisa diartikan bahwa 

tingkat awareness masyarakat tentang restoran Dharma Kitchen masih kurang. 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Pendapat responden 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Pendapat responden 

Berdasarkan hasil 2 diagaram diatas sebanyak 74.3% tidak pernah 

mengunjungi restoran Dharma Kitchen dengan alasan terkuat adalah menurut 

responden kuisioner mereka mengatakan bahwa restoran Dharma Kitchen kurang 

melakukan promosi.   
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Gambar 3.14. Pendapat responden 

 

Gambar 3.15. Pendapat responden 

Menurut 82.2% responden mengatakan bahwa Dharma Kitchen memiliki 

harga yang sesuai dan mayoritas responden mengatakan mereka tertarik untuk 

mengunjungi restoran Dharma Kitchen setelah melihat makanan yang ditawarkan.  

 

 

 

 

Gambar 3.16. Pendapat responden 
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Gambar 3.17. Pendapat responden 

Penulis mengajukan pertanyaan tentang dimanakah target penulis mencari 

informasi tentang tempat makan/restoran, sebanyak 62.4% mengatakan target 

penulis mencari di internet lewat website, 31,7% dengan sosial media. Sebanyak 97 

hasil pilihan juga mengatakan bahwa media yang cocok untuk promosi Dharma 

Kitchen yaitu social media yang meliputi website, facebook, dan instagram. 

3.1.4.1. Kesimpulan Kuisioner 

Kesimpulan dari kuisioner yang diadakan penulis adalah Dharma Kitchen 

yang memiliki target 25-40 tahun pada kenyataannya sekitar 71.3% tidak 

mengetahui tentang Dharma Kitchen. Sebanyak 63,4% responden juga 

menyatakan bahwa tidak mengunjungi restoran Dharma Kitchen karena 

kurang promosi, tetapi 93.1% mengatakan mereka tertarik dengan makanan 

restoran Dharma Kitchen dan mengatakan bahwa harga dari restoran 

Dharma Kitchen sesuai.    
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3.1.5. Studi Eksisting 

Studi eksisting dilakukan untuk mengetahui visual dari media-media promosi yang 

sudah dilakukan oleh Dharma Kitchen. Berikut merupakan media-media promosi 

dari Dharma Kitchen yang sedang berjalan:  

  

 

 

 

Gambar 3.18. Facebook Dharma Kitchen  
(https://www.facebook.com/DharmaKitchenResto/, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19. Website Dharma Kitchen  
(dharmakitchen.com, 2019)  
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Gambar 3.20. Instagram Dharma Kitchen  
(instagram.com/dharma.kitchen, 2019) 

3.1.6. Analisa Kompetitor 

3.1.6.1 Loving Hut 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Loving Hut  
 (google.com, 2019)  

Loving hut merupakan restoran vegetarian yang didirikan pada awal tahun 

2008 dan sudah terdapat di 23 negara dengan lebih dari 158 restoran di 

seluruh dunia dengan visi agar semua makhluk, baik manusia, hewan, dan 
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alam dapat hidup seirama dalam damai, kasih, dan harmonis. Sayuran-

sayuran yang diolah di Loving Hut merupakan sayuran organik yang 

disuplai langsung dari perkebunan Agatho. Loving Hut juga ingin menjadi 

gaya hidup alternatif yang lebih sehat, pengasih, berkelanjutan, dan ramah 

lingkungan, dengan moto menjadi vegetarian dapat menyelamatkan dunia, 

umat manusia, dan anak-anak kita. Loving Hut menjual makanan dengan 

harga Rp. 30.000,00 – Rp. 51.000,00. Masakan Loving Hut bervariasi dari 

chinese food, western food, japanese food, dan indonesian food, dengan 

jumlah menu untuk makanan 120 dan minuman 30 jenis. Loving Hut juga 

memiliki website yang bercerita tentang sejarah berdirinya dan visi dan misi 

dari restoran itu sendiri. Loving hut hanya mengandalkan promosi mulut ke 

mulut. 

3.1.6.2. LN Fortunate Coffee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. LN Fortunate Coffee 
(facebook.com, 2019)  
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LN merupakan singakatan dari “loving nature”, LN Fortunate Coffee 

didirikan oleh Jeremy Loo yang sudah memiliki banyak cabang yang 

tersebar di dunia. Harga makanan yang ditawarkan LN Fortunate Coffe 

berkisar pada Rp. 25.000,00 – Rp. 45.000,00. Jenis masakan dari LN 

Fortunate Coffe merupakan campuran dari Itali dan Indonesia. Masakan 

yang disajikan juga perpaket, tidak memiliki menu-menu terpisah sebagai 

lauk makanan. LN Fortunate coffe memiliki 45 jenis makanan dan 25 

minuman. LN Fortunate Coffe memiliki slogan yaitu sehat, alami, 

berkualitas. Promosi yang dilakukan LN Fortunate Coffe hanya sebatas 

dengan menaruh banner didepan toko yang dipasang pada lampu ruko, dan 

juga pada tv yang memutar makanan-makanan restoran LN Fortunate 

Coffee. LN Fortunate Coffee juga tidak memiliki website dan media sosial 

yang pasti, karena dikelola oleh pihak lain. 

                       Tabel 3.1. Tabel Perbandingan 

 Dharma Kitchen Loving Hut LN Fortunate Coffee 

Makanan Vegetarian Vegan Vegetarian 

Harga Rp. 25.000,00 – 

Rp. 95.000,00 

Rp. 30.000,00 – 

Rp. 51.000,00 

Rp. 25.000,00 – 

Rp.45.000,00 

Jenis Masakan Chinese, Western, 

Indonesian food 

Chinese Food, 

Western food, 

japanese food, 

dan indonesian 

food. 

Italy dan Indonesian 

food 

 

Tabel diatas merupakan perbandingan makanan, harga, dan jenis masakan 

yang ditawarkan oleh Dharma Kitchen dan 2 restoran kompetitornya. 

Dharma Kitchen memiliki variasi paling banyak dalam segi menu 

makanannya 
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3.1.7.  Analisis 

3.1.7.1 STP 

Berikut adalah hasil analisis STP Restoran Dharma Kitchen: 

1. Segmentation 

a. Demografis 

• Jenis kelamin : Tidak dibatasi 

• Umur  : 25-40 tahun 

• Agama  : Tidak dibatasi 

• Status Ekonomi : SES A-B 

b. Geografis 

• Tinggal di kota-kota besar khusunya Jakarta. 

c. Psikografis 

• Non vegetarian 

• Ingin hidup sehat 

2. Targeting 

a. Usia 25-40 tahun 

b. SES A-B 

c. Tinggal di kota-kota besar khususnya Jakarta. 

d. Orang-orang yang ingin hidup sehat dengan memakan 

makanan vegetarian. 

3. Positioning 

Restoran Dharma Kitchen memposisikan dirinya sebagai restoran 

yang memiliki rasa daging vegetarian yang mirip dengan aslinya 
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dengan quality control yang ketat dari produk makanan yang 

dipastikan 100% vegetarian dengan uji lab dan kesegaran, 

kebersihan, serta kehigienisan yang selalu dijaga dalam dapur.  

3.1.7.2 SWOT 

Berikut hasil analisis SWOT restoran Dharma Kitchen: 

1. Strength 

Rasa daging yang mirip dengan aslinya, serta produk makanan yang 

melewati uji lab untuk memastikan 100% vegetarian dan kebersihan, 

kesegaran, dan kehigienisan yang selalu terjaga dalam dapur. 

2. Weakness 

Promosi yang dilakukan Dharma Kitchen minim  

Harga yang lebih mahal dibanding kompetitor 

3. Opportunity 

Pembuatan promosi untuk meningkatkan awareness masyarakat 

terhadap restoran Dharma Kitchen dengan menonjolkan keunikan 

dari Dharma Kitchen 

Memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan promosi 

4. Threat 

Restoran vegetarian dengan harga murah bermunculan  
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3.1.7.3 Analisa 4P 

1. Product 

Produk-produk yang dijual oleh Restoran Dharma Kitchen berupa 

makanan vegetarian. Jenis masakan dalam restoran ini terbagi 

menjadi 3 yaitu: asian food, western food, dan chinese food. Semua 

makanan Restoran Dharma Kitchen sudah diuji lab dan sama sekali 

tidak mengandung produk hewani sehingga dipastikan 100% halal. 

Dharma Kitchen juga memiliki toko roti vegan. 

2. Price 

Harga makanan Restoran Dharma Kitchen bervariasi mulai dari Rp. 

25.000,- untuk menu appetizer sampai dengan harga Rp. 88.000,- 

untuk menu spesial. Rata- rata harga dari makanan Restoran Dharma 

Kitchen adalah Rp. 40.000,- sampai Rp. 60.000,-. Untuk minuman 

dan dessert harga mulai dari Rp. 18.000,- sampai Rp. 35.000,-. 

Untuk variasi minuman rata-rata dengan harga Rp. 20.000,-. 

3. Place 

Restoran Dharma Kitchen memiliki 2 tempat beroperasi. Pusat 

Dharma Kitchen berada di Jalan Pluit Kencana No.110, 

RT.16/RW.7, Pluit, Penjaringan, RT.4/RW.6, Pluit, Penjaringan, 

Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450. Untuk cabang 

pertamanya berada di Mall Central Park dengan alamat berada di Jl. 

Letjen S. Parman No.28, RT.12/RW.6, Tj. Duren Sel., Grogol 
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petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

11470. 

4. Promotion 

Promosi yang dilakukan Restoran Dharma Kitchen di Facebook, 

Instagram, dan website hanya pemberitahuan tentang menu 

makanan dan promo hari raya tertentu. Restoran Dharma Kitchen 

tidak pernah mengiklankan restorannya sama sekali. 

3.1.7.4 Analisa Unique Selling Point 

USP atau Unique Selling Point dari Restoran Dharma Kitchen adalah 

penggunaan bahan-bahan dan bumbu-bumbu makanan yang non-hewani. 

Restoran Dharma Kitchen memiliki rasa yang hampir sama dengan daging 

aslinya dibanding restoran vegetarian lainnya. Pemilihan bahan-bahan 

vegetarian yang dipastikan 100% vegetarian karena melalui uji lab yang 

ketat.  
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3.2 Metodologi Perancangan 

Menurut Landa terdapat 6 tahap dalam pembuatan iklan yaitu (hlm. 13-21): 

1. Overview 

Tahap pertama adalah mempelajari tentang brand yang dibahas dengan 

melakukan rapat dengan klien, mempelajari tujuan dan persyaratan, 

menetapkan audiens dan menganalisi kompetitor. 

2. Strategy 

Setelah mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan tentang suatu 

brand, selanjutnya diadakan penemuan solusi. Tahap ini merupakan tahap 

dimana mempelajari, menilai, menemukan, dan merencanakan strategi yang 

cocok dalam periklanan dengan membuat creative brief. Creative brief 

merupakan rencana strategis dimana klien dan agensi setuju yang tertulis 

dalam sebuah dokumen yang berisi tentang dokumen tersebut.  

3. Idea 

Mendapatkan ide yang mengomunikasikan pesan yang bermakna kepada 

audiens melalui ide yang dieskpresikan lewat desain visual dan penulisan.  

4. Design 

Tahap ini merupakan tahap perwujudan dari ide tersebut dalam visual. 

Dimulai dengan meggambar sketsa-sketesa untuk menvisualisasi ide 

tersebut.  
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5. Production 

Menerapkan iklan pada media yang ingin diaplikasikan, hasil ini bisa berupa 

dicetak, hanya dikompiuter, atau juga di lingkungan.  

6. Implementation 

Tahap terakhir merupakan tahap dimana solusi diterapkan dan dibuat dalam 

bentuk finalnya. Tahap ini juga meninjau kembali solusi yang sudah dibuat 

dan konsekuensinya. 
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