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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut John Rennie Short (2010) di kutip dari kompasiana.com Globalisasi 

terbagi menjadi 3 bagian yaitu ekonomi, politik dan  budaya. Senada dengan 

kompasiana.com, kompas.com juga mengatakan bahwa pada era globalisasi yang 

sedang berlangsung saat ini, di mana persaingan bisnis ataupun usaha mulai begitu 

keras dalam pasar Indonesia karena berkembangnya teknologi, berubahnya gaya 

hidup dan cara hidup masyarakat tidak terkecuali Indonesia. Maka tidak heran bila 

setiap bisnis dan usaha juga harus mengikuti perubahan yang terjadi bila tidak ingin 

tergerus waktu dan dapat tetap bertahan. 

 Masih mengutip dari Kompas.com dampak ini juga mempengaruhi banyak 

pengusaha yang tetap bertahan dengan caranya yang lama dan tidak berusaha 

berinovasi untuk mengikuti jaman. Berinovasi tidak hanya pada produk namun jug 

acara mempromosikan produk kepada konsumen. Sering kali para pengusaha lama 

tidak siap untuk bertarung untuk melakukan inovasi dalam produknya ataupun 

promosi untuk produknya sendiri diwaktu yang sekarang ini. Promosi yang gencar, 

dan tepat sasaran merupakan salah satu senjata utama dalam penjualan dan 

merupakan sebuah strategi bisnis yang penting.  

Mengutip dari kontan.com, Maulana Wahyu Jumantara selaku anggota Sub 

Sektor Bakery Gabungan Pengusaha Makanan Minuman (GAPMMI) saat di acara 

konferensi pers IBA Bakery Fair 2018 mengatakan bahwa roti telah menempati 
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posisi ketiga sebagai makanan pokok di Indonesia setelah nasi dan mi. Pada segala 

segment dan kelas penjualan roti meningkat. Lebih lanjut Maulana mengatakan 

juga bahwa mengutip dari Euromonitor, pertumbuhan rata – rata Compound Annual 

Growth Rate (CAGR) 2014 – 2020 bisnis roti dan kue di Indonesia telah meningkat 

sebanyak 10%. Dengan proyeksi target 2020 potensi bisnis roti dan kue bernilai 

20,5 trilliun rupiah.  

Mendukung pernyataan di atas menurut Mudjajanto dan Yulianti (2013) 

bahwa perubahaan gaya hidup membuat masyarakat saat ini mengubah pola 

konsumsinya. Dengan kesibukan yang dihadapi, kemacetan serta waktu makan 

yang terbatas membuat orang mengubah pemilihan makanan dengan penyajian 

yang lebih praktis, cepat namun tetap beragam. Makanan yang dapat bertahan untuk 

sepanjang hari tanpa khawatir rusak atau basi, tetap aman bagi kesehatan tubuh, 

memiliki rasa dan aroma yang menarik dengan harga yang masih tergolong wajar 

dan terjangkau.  

Roti dapat menempati posisi ketiga makanan pokok ketiga di Indonesia saat 

ini karena sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Pada saat dulu 

roti merupakan makanan bagi kalangan atas saja, namun sekarang dengan 

perubahan jaman dan kebutuhan masyarakat maka dunia roti mulai berkembang 

menjadi lebih bervariasi dari segi jenis juga harganya. 

Kita bisa melihat persaingan dalam dunia bakery juga merupakan efek dari 

perkembangan tersebut. Banyak perusahaan atau toko bakery berlomba – lomba 

menciptakan inovasi baru dan merancang strategi serta promosi yang gencar untuk 
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mengalahkan pesaingnya. Delicious Bakery merupakan salah satu perintis bakery 

modern yang telah lama berdiri di Indonesia, nama Delicious Bakery digagas oleh 

Kwek Sui Ming, yang tidak lain beliau merupakan pendiri dari Holland Bakery. 

Berdirinya Delicious Bakery diikuti dengan kesuksesan juga dan ramainya 

pengunjung, namun seiring berubahnya jaman Delicious Bakery tidak melakukan 

perubahan gaya berbisnisnya juga, di mana pengunjungnya dulu sekarang rata – 

rata sudah tua dan banyak pesaing bisnis roti lainnya yang berhasil memberikan apa 

yang diminati oleh masyarakat saat ini.  

Penulis juga mendapatkan informasi bahwa terakhir kali Delicious Bakery 

melakukan promosi adalah saat Anniversary dengan cara menggantung banner saja 

di depan toko. Maka dari itu, penulis melihat bahwa produk Delicious Bakery 

bukanlah produk sembarangan dari segi kualitas dan komitmen Delicious Bakery 

dalam menjaga cita rasa. Sayangnya perkembangan jaman mulai menggerus 

Delicious Bakery yang hingga saat ini masih mengandalkan cara konvensional dan 

tidak memiliki promosi untuk menunjang nama Delicious Bakery. Padahal banyak 

dari rival bisnisnya memiliki pergerakan yang cukup baik seperti membuat website, 

Instagram untuk promosi dan juga membagikan flyer ataupun brosur di tempat – 

tempat yang ramai pengunjung sehingga informasi dapat dibagikan  secara meluas 

dan cepat.  

Delicious Bakery tidak memiliki semua keperluan promosi yang 

dibutuhkan. Di  sisi ini penulis melihat bahwa Delicious Bakery bahkan saat ini 

mulai kehilangan namanya dikalangan masyarakat sekarang karena penulis sempat 

berbincang dengan beberapa orang yang berumur berkisar 25 tahun secara informal 
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mengenai nama Delicious Bakery dan hasilnya mereka tidak mengenal nama 

Delicious Bakery, sehingga penulis melihat perlunya ada promosi yang tepat guna 

dan efektif untuk segera dilakukan untuk kembali memperkenalkan dan 

mengangkat nama Delicious Bakery kepada masyarakat. Maka Penulis 

memutuskan untuk membuat promosi bagi Delicious Bakery mengikuti yang 

sekarang belum dilakukan oleh Delicious Bakery. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Merancang promosi untuk Delicious Bakery untuk memperluas 

pasar yang tepat sasaran dan efektif ? 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut. 

1.3.1. Target Audiens 

1.3.1.1. Primer 

1. Demografis 

Jenis Kelamin  : Laki – laki dan perempuan 

Usia  : 35 – 60 tahun 

Pendidikan : SMA, S1, S2 

Ekonomi  : B2 – B1 

2. Geografis   

Domisili  : Jakarta  
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3. Psikografis 

Strata Ekonomi : B2 – B1 

Gaya Hidup : style yang mulai dari sederhana hingga 

memperhatikan penampilan, menyukai produk yang memiliki nama 

dan terkesan berkelas ketimbang yang tidak. Mau mengeluarkan uang 

lebih untuk barang – barang yang bukan hal utama atau keperluan 

utama. 

Kepribadian : Tidak terlalu mempermasalahkan harga bila masi 

dianggap wajar dan terjangkau dengan barang yang dibeli dan 

menyukai kualitas yang dianggap baik serta memiliki pemikiran yang 

luas. 

1.3.1.2.Sekunder 

1. Demografis 

Demografis 

Jenis Kelamin  : Laki – laki dan perempuan 

Usia  : 20 – 60 tahun 

Pendidikan : SMA, S1, S2 

Ekonomi  : B2 – B1 

2. Geografis 

Domisili  : Jakarta dan Tangerang 

3. Psikografis 

Gaya Hidup : Menyukai kualitas produk yang baik dengan harga 

produk yang terjangkau menurut mereka atau bahkan lebih. Mau 
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mengeluarkan dana lebih demi mendapatkan barang yang mereka 

inginkan dengan diimbangi kemampuan ekonomi masing – masing.  

1.3.1.3.Media 

Promosi yang dilakukan hanya untuk Delicious Bakery Hayam Wuruk, dan berupa 

media cetak seperti X Banner, Brosur, Flyer dan media elektronik seperti Instagram 

dan Website dan hanya melingkupi segi promosi. 

 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

1.4.1. Umum  

Merancang desain promosi bagi Delicious Bakery yang efesien, efektif dan sesuai 

dengan target audience.    

1.4.2. Khusus 

Perancangan promosi Delicious Bakery sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu 

syarat kelulusan dalam menempuh pendidikan dan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Desain dalam progam studi Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimeda 

Nusantara. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

1. Bagi penulis  

Perancangan promosi Delicious Bakery menjadi cara bagi penulis untuk 

mengasah kemampuan dari pengumpulan data hingga dapat merealisasi ide 

dengan menerapkan apa yang telah didapatkan dari Universitas Multimedia 

Nusantara. 
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2. Bagi Orang Lain 

Melalui perancangan Delicious Bakery ini, penulis berharap tingkat 

awareness dari masyarakat akan merek Delicious Bakery ini meningkat 

serta dapat membuat Delicious Bakery mengalami penjualan yang lebih 

baik. 

3. Bagi Universitas 

Penulis berharap dapat menghasilkan sebuah karya yang dapat membuat 

nama Universitas Multimedia Nusantara menjadi harum dan 

membanggakan. 
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