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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum Penelitian 

Dalam merancang sebuah promosi diperlukan penelitian yang nantinya akan 

dijadikan sebagai landasan perancangan. Pembuatan promosi ini bertujuan untuk 

meningkatkan tingkat kunjungan di Shibuya Cafe. 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data 

wawancara, perilaku yang dapat diamati dan data dari sumber pustaka yang 

digunakan sebagai dasar perancangan promosi. Kuesioner merupakan data 

kuantitatif yang penulis gunakan untuk mengetahui promosi yang tepat untuk 

meningkatkan kunjungan di Shibuya Cafe. Hasil yang diharapkan dalam 

perancangan ini ialah dapat merancang media promosi yang tepat untuk 

meningkatkan tingkat kunjungan terhadap Shibuya Cafe. 

3.2. Wawancara 

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara pada tanggal 11 Maret 2016 

langsung terhadap pemilik Shibuya Cafe. Pada penelitian ini, penulis 

mendapatkan data tentang bagaimana awalnya Shibuya Cafe di Gading Serpong. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Jefry Steady selaku pemilik Shibuya 

Cafe, pada awalnya promosi hanya dilakukan melalui sosial media seperti 

Instagram, Facebook dan juga dari mulut ke mulut dari setiap pengunjung yang 

pernah datang ke Shibuya Cafe. 
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3.3. Kuesioner 

Penyebaran kuesioner mengenai kunjungan masyarakat ke Shibuya Cafe yang 

dilakukan pada tanggal 11 April 2016. Kuesioner dilakukan melalui penyebaran 

di sekitar Tangerang Selatan kepada masyarakat. Berikut merupakan hasil dari 

kuesioner: 

Pilihan Jumlah Persentase 

Laki-Laki 63 63% 

Perempuan 37 37% 

Tabel 3.1. Tabel berdasarkan jenis kelamin responden. 

 Tabel di atas merupakan kuesioner yang penulis bagikan berdasarkan 

dengan jenis kelamin. Persentase terbesar ada pada jenis kelamin laki-laki, yaitu 

sebesar 63%. 

Pilihan Jumlah Persentase 

< 25 Tahun 47 47% 

> 25 Tahun 25 25% 

> 35 Tahun 28 28% 

Tabel 3.2. Tabel berdasarkan usia responden. 

 Tabel di atas merupakan hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada 

masyarakat berdasarkan usia. Persentase terbesar ada pada usia di bawah 25 tahun 

dan persentase terbesar kedua ada pada usia di atas 35 tahun. Berdasarkan dengan 

tabel di atas maka penulis dapat menentukan target utama dalam perancangan 

media promosi Shibuya Cafe. 
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Pilihan Jumlah Persentase 

Tangerang (serpong) 47 47% 

Tangerang (di luar 

serpong) 

35 35% 

Jakarta 18 18% 

Tabel 3.3. Tabel berdasarkan domisili responden. 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak berasal dari 

Tangerang khususnya yang berada di daerah Serpong. 

Pilihan Jumlah Persentase 

Karyawan 27 27% 

Wirausaha 20 20% 

Mahasiswa 53 53% 

Tabel 3.4. Tabel berdasarkan jenis pekerjaan responden. 

 Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan bahwa persentase terbesar 

ada pada responden sebagai mahasiswa, yaitu dengan persentase 53%. Kuesioner 

ini membantu penulis dalam menentukan target utama Shibuya Cafe berdasarkan 

pekerjaan. 

Pilihan Jumlah Persentase 

500.000 - 1.000.000 17 17% 

1.000.000 - 2.000.000 56 56% 

> 2.000.000 27 27% 

Tabel 3.5. Tabel berdasarkan pengeluaran responden setiap bulan. 
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 Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dengan pengeluaran per 

bulan yang berkisar antara Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 sebanyak 56%. 

Berdasarkan tabel ini penulis dapat menentukan target utama Shibuya Cafe 

berdasarkan kelas ekonomi, yaitu kelas menengah. 

Pilihan Jumlah Persentase 

Makan siang / malam 44 44% 

Bertemu teman 23 23% 

Mengerjakan pekerjaan / 

tugas kuliah 

33 33% 

Tabel 3.6. Tabel berdasarkan tujuan responden datang ke restaurant. 

 Tabel di atas berdasarkan tujuan responden datang ke sebuah restaurant. 

Persentase terbesar ada pada makan siang / makan malam. 

Pilihan Jumlah Persentase 

Jarang (1 bulan sekali) 21 21% 

Kadang-kadang (1 bulan 

3 kali) 

38 38% 

Sering (1 bulan >3 kali) 59 59% 

Tabel 3.7. Tabel berdasarkan jumlah kunjungan responden ke sebuah 

restaurant. 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase terbesar dalam kunjungan 

responden ke sebuah restaurant ialah sebanyak 59%. 

Pilihan Jumlah Persentase 
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Ya 20 20% 

Pernah mendengar 15 15% 

Tidak 65 65% 

Tabel 3.8. Tabel berdasarkan pengetahuan responden terhadap Shibuya Cafe. 

 Tabel di atas merupakan persentase dalam mengetahui restaurant Shibuya 

Cafe atau tidak. Persentase terbesar ada pada tidak mengetahui, yaitu sebanyak 

65% dan persentase terkecil ada pada hanya pernah mendengar mengenai Shibuya 

Cafe, yaitu sebesar 15%. Berdasarkan tabel di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa masyarakat belum banyak mengetahui tentang Shibuya 

Cafe. 

Pilihan Jumlah Persentase 

Ya 35 35% 

Tidak 65 65% 

Tabel 3.9. Tabel berdasarkan pengetahuan responden terhadap lokasi Shibuya 

Cafe. 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui 

keberadaan Shibuya Cafe di Gading Serpong. Hal ini dibuktikan dengan 

persentase terbesar mengatakan tidak ialah 65%. 

Pilihan Jumlah Persentase 

Pernah 31 31% 

Tidak 69 69% 

Tabel 3.10. Tabel berdasarkan kunjungan responden ke Shibuya Cafe. 
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 Tabel di atas menunjukkan bahwa masyaraakat tidak pernah mengunjungi 

restaurant Shibuya Cafe, hal ini dibuktikan dengan persentase sebesar 69%. 

Pilihan Jumlah Persentase 

Dengan menggunakan 

foto 

82 82% 

Tidak menggunakan foto 18 18% 

Tabel 3.11. Tabel berdasarkan penglihatan responden terhadap sebuah promo 

menggunakan foto atau tidak. 

  

 Tabel di atas menunjukkan seberapa besar persentase masyarakat dalam 

melihat sebuah promo restaurant dengan atau tidak menggunakan foto. Persentase 

terbesar ada pada dengan menggunakan foto. Kebanyakan masyarakat 

mengatakan mereka lebih suka dengan adanya foto karena dengan adanya foto 

mereka mengetahui produk apa yang sedang dipromosikan. 

3.3.1. Kesimpulan Kuesioner 

Berdasarkan dengan kuesioner yang penulis lakukan terhadap 100 responden, 

bahwa masyarakat belum banyak mengetahui tentang restaurant Shibuya Cafe, 

penulis juga mengetahui kalangan seperti apa yang seharusnya menjadi target 

utama dari Shibuya Cafe dan juga minat masyarakat dalam melihat sebuah promo 

menggunakan fotografi atau tidak dengan menggunakan fotografi. 
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3.4. Observasi Lapangan 

Penulis melakukan observasi lapangan ke restaurant Shibuya Cafe agar 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Banyak informasi yang didapat oleh 

penulis melalui metode observasi ini seperti produk apa saja yang ada di 

restaurant, tingkat kenyamanan restaurant, bagaimana pelayanan yang diberikan, 

tingkat kunjungan pada hari biasa dan juga pada hari weekend dan sebagainya. 

 Penulis telah melakukan observasi sebanyak 2 kali. Metode observasi ini 

juga dilakukan penulis untuk mengetahui media promosi apa saja yang telah 

dibuat dan dilakukan oleh Shibuya Cafe.  

 Berdasarkan dengan media promosi yang penulis ketahui melalui 

wawancara dengan owner dari Shibuya Cafe bahwa media promosi yang baru 

dilakukan hanya sebatas melalui Instagram. Penulis juga menanyakan target 

utama dari Shibuya Cafe sendiri untuk kedepannya dan juga sejarah dari Shibuya 

Cafe sendiri. 

 Berdasarkan dengan wawancara penulis dengan Jeffry Steady, penulis 

mengetahui sejarah Shibuya Cafe didirikan pada tahun 2015 tepatnya pada bulan 

September. Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, penulis 

mengetahui tingkat kunjungan tidak ramai baik pada hari-hari biasa maupun 

weekend. Hal tersebut dikarenakan kurangnya promosi yang dilakukan oleh 

Shibuya Cafe. Jeffry Steady mengatakan bahwa media promosi yang sudah 

dilakukan hanya sebatas Instagram. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa 

kurangnya brand awareness disebabkan karena kurangnya media promosi. 
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 Penulis juga melakukan pengamatan terhadap apa saja yang berada di 

sekitar Shibuya Cafe dan dapat disimpulkan bahwa terdapat sekolah, kampus, 

kantor dan juga hotel. Dari ke empat tempat yang berada di sekitar Shibuya Cafe 

itu, maka penulis menentukan target utama dari Shibuya Cafe ialah kalangan anak 

muda dan juga dewasa. 

3.5. Observasi Eksisting 

Penulis melakukan studi visual dengan melihat media promosi yang sudah pernah 

dilakukan oleh kompetitor dari Shibuya Cafe. Observasi ini penulis lakukan guna 

untuk mengetahui promo-promo apa saja yang digunakan untuk menarik calon 

pembeli dan juga elemen-elemen desain yang digunakan dalam perancangan 

media promosi tersebut. Berikut merupakan beberapa contoh media promosi yang 

sudah pernah dilakukan oleh kompetitor dari Shibuya Cafe: 

1. Gokana 

Dalam observasi yang penulis lakukan, pertama kali penulis mencari tahu tentang 

media promosi yang sudah pernah dibuat oleh Gokana. Gokana mengadakan 

promo "Gratis Voucher Rp. 25.000", promo ini cukup menarik karena voucher 

yang dapat ditukarkan berlaku kelipatan. Informasi yang ada cukup lengkap dan 

informatif. Visual yang digunakan oleh Gokana  
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Gambar 3.1.     Media promosi Gokana 

(Sumber: www.harga-promo.com) 

2. Ikkousha 

Observasi kedua yang penulis lakukan yaitu Ikkousha. Dalam observasi ini 

penulis menemukan promo "1 For 1". Informasi yang digunakan tidak terlalu 

banyak namun cukup informatif. Visual yang digunakan oleh Ikkousha 

menggunakan font seperti brush agar lebih terkesan Jepang. Gokana juga 

menggunakan warna dengan dominan merah dan orange. 
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Gambar 3.2.     Media promosi Ikkousha 

(Sumber: www.heregotsale.com) 

3. Kazan 

Penulis melakukan observasi terhadap media promosi yang dilakukan oleh Kazan. 

Dalam observasi ini penulis menemukan promo "Buy 2 Get 1". Informasi yang 

digunakan oleh Kazan sendiri sangat sedikit namun menarik perhatian. Font yang 

digunakan oleh Kazan Ramen dalam promonya ini menggunakan font brush yang 

terlihat seperti guratan-guratan tulisan tangan masyarakat Jepang. 

 

Gambar 3.3.     Media promosi Kazan Ramen 

(Sumber: indonesia.fun-japan.jp) 
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3.6. SWOT 

Penulis menggunakan teknik analisa SWOT Shibuya Cafe untuk membandingkan 

serta mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman dari Shibuya 

Cafe. Data yang diperoleh berdasarkan dengan hasil wawancara penulis dengan 

Jeffry Steady pada tanggal 11 Maret 2016 dan juga berdasarkan survey penulis 

yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2016. Berikut merupakan hasil analisa 

SWOT Shibuya Cafe berdasarkan dengan hasil wawancara penulis: 

 

Tabel 3.12. Tabel berdasarkan SWOT. 
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1. Strength (Kekuatan): 

 a. Shibuya Cafe tidak memilki kompetitor yang berada di sekitar  

  restaurant mereka. 

 b. Shiuya Cafe memiliki ciri khas produk yang menggabungkan  

  antara Jepang dengan Indonesia. 

2. Weakness (Kelemahan): 

 a. Shibuya sendiri baru berdiri sejak September 2015. 

 b. Shibuya kurang banyak melakukan promosi guna untuk menarik  

  masyarakat untuk datang. 

3. Opportunities (Peluang): 

 a. Shibuya memiliki peluang untuk menjadi yang pertama produk  

  makanan Ramen yang digabungkan dengan Jepang dan Indonesia. 

4. Threat (Ancaman): 

 a. Shibuya sendiri bisa menjadi pengikut kompetitornya karena  

  mencoba produk yang digabungkan antara Jepang dengan   

  Indonesia. 

 b. Adanya ekspektasi yang berbeda antara pelanggan dengan produk  

  ramen yang dibuat oleh Shibuya. 
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