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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam menjalankan suatu bisnis, baik bisnis itu berupa jasa maupun barang, kita 

tetaplah membutuhkan promosi untuk memperkenalkan produk barang atau jasa 

kepada para calon customer. Hal ini bertujuan selain memperkenalkan produk 

yang kita jual, juga bertujuan untuk meningkatkan brand awareness dari sebuah 

produk barang maupun jasa. 

 Adapun berbagai cara untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. Salah 

satu promosi yang sudah dilakukan sejak dahulu ialah promosi dari mulut ke 

mulut. Promosi ini dianggap ampuh dalam mempromosikan sesuatu karena 

promosi ini berdasarkan dengan pengalaman pribadi seseorang. Jenis promosi 

yang lainnya ialah berpromosi dengan menggunakan media cetak. Promosi 

menggunakan media cetak seperti brosur, poster, flyer, dan lain-lain. Promosi ini 

bisa dibilang ampuh karena isi dari promosi yang ada pada brosur, poster, flyer, 

dan lain-lain lengkap dan informatif. Promosi yang sedang banyak digunakan oleh 

masyarakat ialah promosi dengan menggunakan media sosial. Promosi ini 

memang bisa dibilang baru, tetapi promosi yang dilakukan dengan menggunakan 

media sosial cukup memberikan dampak yang besar karena selain praktis,  

promosi ini juga dapat dilihat oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu menjalankan 

suatu bisnis dibutuhkan promosi yang tepat agar tidak kalah dengan kompetitor-

kompetitor lainnya. 
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 Salah satu bisnis yang menjanjikan pada saat ini ialah restaurant. 

Restaurant merupakan tempat yang dikunjungi oleh masyarakat untuk merasakan 

berbagai macam makanan dan juga minuman baik dari dalam negeri maupun dari 

luar negeri. Kota Tangerang merupakan salah satu kota yang sedang berkembang 

dengan adanya beberapa kampus ternama dan juga beberapa mall yang terkenal. 

Hal ini membuat Kota Tangerang menjadi tempat yang menjanjikan untuk 

memulai usaha restaurant. 

 Salah satu restaurant yang memiliki potensi yang tinggi ialah Shibuya 

Cafe. Restaurant ini masih bisa dibilang baru, namun potensi yang dimiliki cukup 

tinggi karena restaurant ini memiliki makanan yang tidak dimiliki oleh 

kompetitornya. Makanan yang dimiliki oleh ialah Ramen. Ramen yang dimiliki 

oleh Shibuya Cafe ini ialah Ramen yang menggabungkan antara Ramen Jepang 

dan juga Indonesia. Hal ini berdasarkan dengan wawancara yang penulis lakukan 

dengan owner dari Shibuya Cafe sendiri. Shibuya Cafe ini terletak cukup strategis 

yaitu di daerah Gading Serpong, tepatnya di Jl. Boulevard Raya Gading Serpong, 

Tangerang. Namun dikarenakan restaurant ini masih baru, jadi belum terlalu 

banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan dan juga kualitas makanan yang 

dimiliki oleh Shibuya Cafe. 

 Hal ini menyebabkan Shibuya Cafe kalah bersaing dengan kompetitor-

kompetitornya, maka dari itu dibutuhkan aktifitas promosi agar Shibuya Cafe 

berkembang menjadi restaurant yang diminati oleh masyarakat dan juga menjadi 

restaurant yang dikenal dengan menjual makanan dari Jepang yaitu ramen. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas pada latar belakang sebelumnya, 

maka penulis merumuskan masalah menjadi bagaimana merancang media 

promosi yang tepat agar dapat menarik  konsumen agar tertarik untuk makan di 

restaurant Shibuya Cafe? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarakan permasalahan di atas, makan penulis akan membatasinya sebagai 

berikut: 

1. Media Promosi akan dibuat dalam berbagai media, seperti media sosial  

 dan juga media cetak. 

2. Target primer 

 Kalangan anak muda. Berdasarkan dengan wawancara penulis dengan 

 Jeffry Steady selaku owner Shibuya Cafe mengatakan bahwa target utama 

 ialah kalangan anak muda. 

 Target sekunder 

 Orangtua bersama dengan keluarga mereka masing-masing. 
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3. Demografis 

 Usia  : 21-24 tahun 

 Gender  : Pria dan wanita 

 Ekonomi : Kelas menengah 

4. Psikografis 

 Orang yang selalu update di media sosial. 

5. Geografis 

 Tangerang 

1.4. Tujuan Perancangan 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang media promosi yang dapat 

meningkatkan brand awareness dari Shibuya Cafe kepada masyarakat sebagai 

restaurant yang menjual makanan Jepang digabungkan dengan Indonesia. 

1.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang penulis lakukan ialah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

 Wawancara yang penulis lakukan ialah sebagai beriku: 

 a. Melakukan wawancara dengan Jeffry Steady selaku owner Shibuya 

  Cafe. 
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 b. Melakukan wawancara dengan kalangan anak muda dan juga   

  orangtua  yang senang berkumpul disuatu tempat bersama dengan  

  teman-teman. 

2. Observasi 

Penulis melakukan observasi langsung ke Shibuya Cafe. 

3. Survei 

Penulis melakukan survei kepada 100 orang anak muda dan juga orangtua yang 

berdomisili di Tangerang. Survei dilakukan dengan membagikan kuesioner. 

1.6. Manfaat Tugas Akhir 

Penulis mengharapkan dengan melalui media promosi yang telah dirancang, 

Shibuya Cafe akan lebih banyak dikenal dikalangan anak muda dan juga menjadi 

salah satu restaurant yang dikenal dengan tempatnya yang menyenangkan untuk 

berkumpul bersama dengan teman-teman. 

1.7. Metode Perancangan 

Adapun beberapa proses yang penulis lakukan dalam perancangan media promosi 

sebagai berikut: 

1. Riset awal 

 Melakukan pencarian data terhadap Shibuya Cafe dengan datang ke 

 tempat yang bersangkutan, maka penulis dapat melihat fenomena apa saja 

 yang terjadi di tempat. 
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2. Wawancara 

 Melakukan wawancara terhadap owner Shibuya Cafe untuk mendapatkan 

 data yang konkret dan juga dapat mengetahui sejarah dan kejadian sehari-

 hari yang terjadi di Shibuya Cafe. Data akan digunakan untuk mencari 

 tahu inti permasalahan. 

3. Merangkum 

 Mewawancarai dan melakukan pengamatan terhadap pengunjung Shibuya 

 Cafe agar mendapatkan hasil yang seimbang, lalu menyimpulkan dan 

 menentukan apa saja yang akan dibuat. 

4. Menentukan Ide 

 Mencari ide tentang desain seperti apa yang cocok untuk media promosi 

 Shibuya Cafe. Ide Desain tersebut termasuk visualisasi, jenis font, 

 pemilihan warna yang tepat, dan juga elemen-elemen desain lainnya. 

5. Perancangan Media Promosi 

 Merancang media promosi yang tepat berdasarkan dengan hasil 

 kesimpulan dari desain, font, visual, warna, dan elemen-elemen desain 

 lainnya. 

6. Hasil Desain 

 Desain selesai sesuai dengan hasil pengamatan. 
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1.8. Skematika Perancangan 
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