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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013) penelitian terbagi menjadi penelitian kualitatif, 

kuantitatif, dan kombinasi. Ketiga metode tersebut memiliki keunggulan masing – 

masing sehingga tidak perlu dipertentangkan satu sama lainnya. Setiap metode 

memiliki momen yang tepat untuk digunakan, seperti berikut.  

3.1.1. Metode Kuanitatif  

Metode kuanitatif merupakan metode survey yang meliputi survey dan eksperimen. 

Digunakan apabila : 

1. Bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Masalah 

merupakan sebuah penyimpangan antara yang terjadi dengan aturan 

pelaksanaan, antara teori dan praktek, antara perencanaan dan pelaksanaan. 

Dalam penelitian dengan metode ini maka harus menunjukan masalah 

dengan data baik dari penelitian maupun dokumentasi.  

2. Bila peneliti ingin mendapatkan sebuah informasi yang luas dari suatu 

pupulasi maka metode penelitian ini cocok digunakan dengan tujuan 

mendapatkan informasi yang luas, namun hasil dari metode ini tidaklah 

dalam. 
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3. Bila ingin mengetahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap hal lain. Seperti 

pengaruh jamu tertentu terhadap kesehatan penggunanya. 

4. Bila dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian yang berbentuk 

deskriptif, komparatif, dan asosiatif. 

5. Bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena 

yang empiris dan data yang dapat diukur. Misalnya ingin mengetahui IQ 

dari kalangan masyarakat tertentu, maka dilakukan pengukuran dengan tes 

IQ. 

6. Bila peneliti ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas 

pengetahuan, teori dan produk tertentu. 

 

3.1.2.  Metode Kualitatif 

Metode Kualitatif merupakan metode yang menggunakan proses eksplorasi dan 

memahami makna perilaku individu dan kelompok, dan menggambarkan masalah 

sosial yang terjadi. Penggunaan metode ini dengan masalah  seperti berikut : 

1. Bila masalah penelitian masih belum jelas, karena satu dua alasan yang 

menyebabkan informasi masih tidak jelas atau sama sekali tidak ada. 

Kondisi seperti ini cocok dengan metode kualitatif.  

2. Bila data sudah ada dan untuk mengetahui makna dibaliknya, serta 

gejala sosial yang sering tidak dipahami oleh orang berdasarkan 
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perkataan atau kelakuan seseorang. Setiap hal tersebut memiliki makna 

tersendiri dibaliknya 

3. Untuk memahami interaksi sosial yang kompleks. Hanya dengan 

metode kualitatif di mana peneliti ikut berperan serta, wawancara 

mendalam dengan subjek penelitian.  

4. Memastikan kebenaran data karena data sosial sering sulit dipastikan 

kebenarannya. Dengan metode ini melalui teknik pengumpulan data 

secara gabungan, maka metode ini memiliki kredibilitas yang baik.  

1.1.3. Metode kombinasi 

1. Bila peneliti ingin melengkapi data penelitian kualitatif dengan 

diperlengkapi dari data kualitatif. 

2. Peneliti ingin hasil penelitian kualitatif diterapkan pada populasi yang   

lebih luas 

3. Mendapatkan data yang lebih komperhensif yang dapat dicari dengan 

kedua metode tersebut. 

Dijelaskan oleh Sutopo (2006) bahwa wawancara merupakan  cara 

pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 
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tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama (Hlm. 72). 

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk-dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari 

interview adalah kontak langsung dengan tatap muka  (face to face relation ship) 

antara si pencari informasi (interviewer atau informan hunter) dengan sumber 

informasi (Hlm.  74). 

Sugiyono (2013) mengatakan jenis interview meliputi interview bebas, 

interview terpimpin, dan interview bebas terpimpin . Interview bebas, yaitu 

pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa 

yang dikumpulan. Interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh 

pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. 

Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview 

terpimpin (Hlm. 233). 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai 

responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, 

kontak mata, dan kepekaan nonverbal. Dalam mencari informasi, peneliti 

melakukan dua jenis wawancara, yaitu autoanamnesa (wawancara yang dilakukan 

dengan subjek atau responden) dan aloanamnesa (wawancara dengan keluarga 

responden). Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah mulai dengan 

pertanyaan mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan multiple,  

jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building raport, ulang kembali 
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jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif  dan 

survey (Hlm. 227). 

3.1.4. Observasi 

Penulis melakukan observasi lapangan sebagai salah satu cara mengumpulkan data, 

untuk melihat bagaimanakah lokasi dan keadaan sekitar Delicious Bakery. Dengan 

melakukan observasi penulis dapat melihat bagaimana operasional dari Delicious 

Bakery sendiri, dan melihat adanya saingan yang ada di sekitar lokasi tersebut.  

 Gambar 3.1. Foto kasir  
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Gambar 3.2. Foto tampak depan Delicious Bakery    

   

 Gambar 3.3. Foto display produk 1    
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Gambar 3.4. Foto display produk 2 

       Gambar 3.5. Foto lobi 

 

 

Perancangan Promosi Delicious..., Ricky Ardian Koty, FSD UMN, 2018 



28 

 

Gambar 3.6. Foto display cake 

Gambar 3.7. Foto ruang produksi  

Dari hasil observasi penulis juga menemukan bahwa ada hal external yang 

cukup menggangu di lokasi tersebut. Larangan parkir yang diterapkan di jalan 

Hayam Wuruk membuat akses parkir bagi para konsumen terganggu, terutama bila 

adanya razia Dishub. Penulis sendiri merasakan hal tersebut saat melakukan 
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wawancara, pada akhir wawancara penulis untungnya sempat diperingatkan oleh 

petugas parkir di sana bahwa ada razia Dishub sehingga penulis harus segera 

meninggalkan lokasi. Akses parkir sendiri di tempat tersebut memang tidak ada, 

satu – satunya hanya pada trotoar atau di pinggir jalan. Namun hal tersebut memang 

berlawanan dengan hukum yang berlaku.  

Saat observasi penulis juga melihat bahwa pengunjung Delicious Bakery cukup 

banyak, dan terlihat dari gaya berpakaian para konsumen bahwa konsumen kelas 

menengah ke atas atau B2 – B1 dan rata – rata datang untuk membeli roti. 

3.1.5. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan ibu Yani selaku manajer operasional di 

Delicious Bakery Hayam Wuruk. Menurut beliau penjualan mengalami penurunan 

saat penulis menanyakan kondisi penjualan pada beliau, untuk memperjelas kata 

penurunan tersebut penulis sempat mencoba menanyakan data omzet atau 

pemasukan kepada beliau, sayangnya beliau mengatakan bahwa hal tersebut tidak 

dapat diberitahukan sehingga penulis tidak dapat memastikan jumlah penurunan 

omzet dan penjualan yang dimaksud beliau. 

Lebih lanjut beliau menjawab pertanyaan penulis mengenai sejarah singkat 

Delicious Bakery di mana beliau menjawab dengan cara bicara yang sopan dan 

tertata, namun cepat mengingat beliau mengatakan bahwa tuntuntan pekerjaannya 

masih sangat banyak dan beliau tidak dapat berlama – lama. Saat penulis bertemu 

dengan beliau saja beberapa kali mendapatkan interupsi dari beberapa orang yang 

datang dengan urusan mengenai apapun, mulai dari internet, suplai, sales dan 
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lainnya.  Sehingga penulis juga berusaha mengerti dan menunggu dengan sabar 

hingga beliau kembali lagi. Penulis bertemu di lantai 2 di mana di lokasi tersebut 

juga merupakan tempat produksi roti dan kue – kue Delicious Bakery. Kondisi di 

tempat itu terbilang cukup panas meskipun dengan adanya ventilasi udara.  

 

Gambar 3.8. Wawancara dengan ibu Yani 

 

 

Kembali kesejarah singkat Delicious Bakery beliau mengatakan bahwa 

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. Beliau mengalami 
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masalah internal dengan sepupunya yang membantunya membuka Holland Bakery 

saat itu membuat beliau berpisah dengan perusahaan yang telah dibangunnya. 

Namun Kwek Sui Ming tidak begitu saja patah semangat, dengan adanya dukungan 

dari saudara dan kerabatnya beliau kembali berusaha membangun dunia usaha 

bakery pada tanggal pada 21 desember 1986 di jalan hayam wuruk no. 64 – 65, 

Jakarta.  

Perjalanan Delicious Bakery dimulai dari daerah hayam wuruk, dan seiring 

berjalannya waktu mengalami perkembangan dan berhasil membuka beberapa 

cabang seperti di gedung Wisma BNI 46, Jl. Jenderal Sudirman, kuningan di Mall 

Ambassador dan Ancol Beach City. Delicious Bakery sangat menjaga kualitas dari 

produknya sehingga mereka berusaha memfokuskan diri pada beberapa cabang saja 

agar dapat terkontrok kualitas produknya. Produk Delicious Bakery sendiripun 

merupakan produk yang selalu fresh karena Delicious memiliki tim produksi 

sendiri yang bekerja 24 jam sehari untuk memenuhi kebutuhan suplai aneka produk 

seperti roti tawar, roti manis, dan lainnya di gerai utama dan cabang.  

Pada Awal berdiri, Delicious Bakery hanya memiliki beberapa macam roti 

saja, dan telah berkembang serta berinovasi hingga saat ini memiliki banyak pilihan 

produk seperti roti phoenix, roti isi baso sapi, roti isi baso ayam, roti isi srikaya, kue 

sus, kue nastar, kue tart dan lainnya. Dan menurut dari Ibu Yani selaku bagian 

operasional yang penulis temui, bahwa penyumbang pemasukan utama adalah 

produk roti dengan penjualan yang paling tinggi. Namun sayangnya penulis tidak 

dapat meminta data penjualan ataupun omzet dari Delicious Bakery karena tidak 

diijinkan.  
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Harga dari produk Delicious Bakery sendiri beragam seperti harga roti mulai 

dari kisaran Rp. 8.000 hingga Rp. 20.000. 5 produk yang telah disebutkan di atas 

merupakan produk paling laku dan merupakan favorit para pelanggan. Meski telah 

berdiri sangat lama Delicious Bakery tetap berusaha untuk mempertahankan cita 

rasa dan kualitas produknya, di mana para karyawan Delicious Bakery diharuskan 

tetap menjaga tradisi dan diajarkan untuk memahami bagaimana menjaga cita rasa 

yang konsisten sehingga ciri khas produk Delicious Bakery akan tetap terjaga dan 

tidak terjadi inkonsistensi, dengan mengutamakan rasa yang otentik sejak pertama 

kali berdiri. 

 

3.2.Metodologi Perancangan 

Menurut Belch (2003) bahwa merancang sebuah promosi dan iklan 

memerlukan beberapa faktor, yaitu (Hlm. 26 – 27). 

3.2.1. Meninjau perencanaan pasar 

Memeriksa keseluruhan rencana pemasaran dan tujuan Peran iklan dan 

promosi Kompetitif analisis Menilai pengaruh lingkungan. 

3.2.2. Analisis situasi untuk program promosi 

1. Analisis internal 

2. Kemampuan perusahaan untuk menerapkan program promosi 

3. Analisis Eksternal 
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4. Mengevaluasi program yang sebelumnya dijalankan 

5. Analisis kebiasaan konsumen 

6. Menentukan STP 

7. Menentukan posisi pasar 

3.2.3. Analisis Proses Komunikasi 

1. Analisis respon dari penerima proses  

2. Analisa sumber, pesan dan faktor – faktor 

3. Membangun tujuan dan sasaran dari proses komunikasi 

3.2.4. Penghitungan dana 

1. Tentukan dana sementara untuk di alokasikan pada saat dibutuhkan 

3.2.5. Mengembangkan program komunikasi yang terpadu 

3.2.5.6. Iklan 

1. Menentukan tujuan dari promosi dan iklan 

2. Menentukan dana untuk promosi dan iklan 

3. Membangun  pesan yang kuat dalam promosi 

4. Membangun strategi media iklan yang ingin digunakan 
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3.2.6. Mengintegrasikan dan menerapkan strategi komunikasi 

pemasaran 

1. Menyatukan strategi promosi campuran 

2. Membuat dan memproduksi iklan dan promsi 

3.2.7. Memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan program 

komunikasi pemasaran terpadu 

1. Mengevaluasi hasil dan keefektivitasannya program promosi yang telah 

dilakukan.  

2. Mengontrol, menilai dan menyesuaikan strategi promosi. 

 

3.3. Analisis Delicious Bakery 

Strenght : Produk yang telah terjamin kualitasnya dan memiliki cita rasa 

yang otentik, serta merupakan pemain lama dalam dunia bakery. Sehingga memiliki 

pengalaman yang tidak kalah dalam menciptakan produk bakery dengan merek – 

merek lainnya. 

Weakness ; Kurangnya penetrasi produk ke pasar dan masyarakat, karena 

minimnya promosi yang ditujukan untuk menjaring masyarakat. Sehingga sering 

kali hanya orang – orang yang sudah tahu merek Delicious Bakery saja yang datang 

atau yang mungkin diberitahu oleh orang lain. Padahal merupakan pemain lama. 
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Opportunity :  Dengan harga yang kompetitif secara pasar, dan kualitas yang 

terjaga dan terjamin, serta memiliki pengalaman yang sangat lama dalam dunia 

bakery dapat menjadi peluang untuk bersaing dengan produk lainnya.  

Threat : Sebagai pemain lama yang mulai tertinggal dari rivalnya dari segi 

menjaring calon konsumen baru dan memperluas jangkauan menjadi ancaman yang 

cukup besar bagi Delicious Bakery. 
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