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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Dalam perancangan promosi untuk Panties Pizza, penulis menggunakan mix 

methods. Menurut Mario Antonius Birowo (2011), penelitian mix methods 

merupakan kombinasi dari metode kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan mix 

methods akan membuat pengambilan kesimpulan dalam data menjadi lebih kuat. 

Hasil yang didapatkan akan lebih komplementer, juga data yang didapatkan akan 

lebih dalam dan luas sehingga penulis dapat menyimpulkan dengan lebih baik 

(hlm. 5).  

Pengamatan dimulai dengan masalah yang ingin diteliti, yaitu kegiatan 

promosi yang kurang oleh restoran Panties Pizza. Penelitian didukung dengan 

observasi ke beberapa restoran Panties Pizza, dan melakukan wawancara dengan 

pihak manager dan pihak Head Office dan Creative. Wawancara yang dilakukan 

memiliki pertanyaan mendalam dan didukung dengan pertanyaan yang terbuka, 

juga survey kepada masyarakat secara sepihak yang dirancang oleh penulis. 

Hipotesis dibangun selama masa penelitian, setelah diuji atau dihadapkan 

langsung dengan data yang diperoleh penulis selama penelitian tersebut. 

3.1.1. Wawancara 

Naibaho dan Murwonugroho (1998), mengatakan bahwa proses wawancara 

merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh dua orang atau 

lebih (hlm. 1). Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Gregorius Danar, 
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Creative Director dari Panties Pizza. Ibu Puspa Anggun, Secretary and 

Administration Panties Pizza. Dan bapak Setiawan Budi, Social Media Official 

Panties Pizza. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data menegenai Panties 

Pizza dan media promosi yang telah digunakan sampai saat ini. Wawancara 

dilakukan di salah satu cabang Panties Pizza yang berada di Solo pada hari Senin, 

6 November 2017, pukul 14.00 WIB. 

 Bapak Gregorius Danar menjelaskan bahwa Panties Pizza merupakan 

restoran makanan pizza yang telah berdiri sejak tahun 2013. Ide awal dari 

membuat restoran pizza lipat dari masa lalu owner yang tinggal diluar negeri, dan 

pada saat browsing internet yang akhirnya membuat owner berniat untuk 

membuat inovasi baru di Indonesia karena belum ada restoran pizza lipat yang ada 

di Indonesia. Karena bentuknya yang unik, maka owner dari Panties Pizza 

menargetkan restoran pizza mereka untuk para remaja dengan ekonomi menengah 

bawah, alasan beliau untuk menargetkan Panties Pizza pada remaja adalah karena 

saat ini suka dengan sesuatu yang baru serta unik, juga harga yang pas dikantong 

remaja akan membuat mereka tertarik. 

Tetapi Panties Pizza memiliki target sekunder untuk semua umur, karena 

makanannya yang enak dan akan digemari oleh masyarakat diberbagai usia. Saat 

ini Panties Pizza sudah memiliki 48 cabang diseluruh Indonesia, berpusat di Solo 

dan khusus di daerah Jadetabek Panties Pizza telah memiliki 8 cabang.  

Panties Pizza masih memiliki rencana untuk mengembangkan restoran 

mereka lebih banyak lagi ke seluruh Indonesia, bahkan owner memiliki rencana 
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untuk membuat cabang mereka sampai ke luar negeri. Dan negara yang sudah 

dituju saat ini adalah negara Malaysia.  

Menurut Bapak Gregorius Danar, Panties Pizza memiliki keunggulan dari 

keju mozarella yang mereka pakai sangat meleleh juga dari bentuknya yang unik 

karena toping berada didalam pizza dan bentuknya seperti pastel ukuran besar. 

Namun mereka juga memiliki kelemahan, yaitu Panties Pizza belum memiliki ciri 

khas. Ciri khas yang dimaksud adalah, Panties Pizza belum memiliki suatu 

ketetapan dalam desain. Dalam setiap bulan, mereka mengubah konsep desain 

mereka. 

Saat ini Panties Pizza sudah memiliki banyak penggemar, namun ternyata 

mereka masih belum banyak melakukan promosi. Promosi yang sudah dilakukan 

oleh Panties Pizza adalah membuat promo “Buy 1 Get 1 Free” pada setiap 

cabangnya yang baru buka untuk menarik perhatian konsumen agar datang dan 

mencoba. Promo tersebut mereka buat di media sosial Instagram, Twitter, dan 

Facebook. Selain itu, Panties Pizza juga membuat iklan televisi daerah di 

Surabaya.  

Panties Pizza di Tangerang memiliki cabang baru di Summarecon Digital 

Center, dan target penjualan di cabang baru mereka tersebut masih kurang sesuai 

dengan target mereka. Bapak Gregorius Danar menyatakan bahwa Panties Pizza 

memiliki cukup banyak cabang, namun hanya beberapa cabang yang selalu ramai 

didatangi pengunjung serta delivery ojek online, sementara cabang yang lain tidak 

cukup ramai oleh pengunjung. 
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Saat ditanya apakah mereka memiliki brosur atau flyer, Bapak Gregorius 

Danar mengatakan bahwa mereka tidak berfokus pada promosi yang dicetak. Dan 

mereka hanya berfokus pada promosi social media. Saat ini promosi yang 

dilakukan oleh Panties Pizza memiliki kendala karena promosi yang dilakukan 

harus berdasarkan management pusat, setiap hal yang dilakukan harus menunggu 

kabar dari pusat sehingga saat suatu cabang meminta dibuatkan brosur atau flyer 

akan membutuhkan waktu yang lama. 

Selain itu iklan yang telah berjalan ditelevisi daerah di Surabaya juga 

hanya berjalan singkat karena hanya berupa liputan. Pak Gregorius Danar 

mengatakan bahwa Panties Pizza itu unik dan berbeda dari pizza lainnya, 

sehingga mereka merasa tidak ada restoran pizza lain yang menjadi pesaing dari 

Panties Pizza. Dan beliau mengatakan bahwa Panties Pizza pasti sangat berpotensi 

untuk bersaing dengan restoran pizza lainnya, namun progres mereka akan lebih 

lambat karena mereka masih baru dan masih dalam tahap membangun brand 

mereka. 

 

     Gambar 3.1. Wawancara 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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3.1.1.1. Kesimpulan Wawancara 

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pihak Panties Pizza, 

penulis menyimpulkan bahwa pihak Panties pizza sangat yakin bahwa saat ini 

nama Panties Pizza sudah sangat dikenal oleh masyarakat, namun mereka masih 

harus banyak memperbaharui dari beberapa kelemahan yang mereka miliki. 

Panties Pizza masih ingin terus eksis dan berkembang ditengah masyarakat. 

Panties Pizza juga merasa bahwa mereka tidak memiliki saingan, sehingga pizza 

mereka masih sangat berpotensi untuk semakin dikenal. 

3.1.2 Kuesioner 

Setelah melakukan wawancara, penulis menyebarkan kuisioner kepada 

masyarakat yang sedang berasa di restoran Panties Pizza cabang Jakarta, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi secara langsung untuk mengerti lebih dalam megenai 

permasalahan yang ada, dan apakah promosi yang telah dilakukan pada 

masyarakat di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi sudah berjalan dengan baik. 

Metode penyebaran kuisioner penulis lakukan berdasarkan rumus penentuan 

besaran sampel oleh Slovin yang ditulis pada buku Metode Penelitian oleh, Yusuf 

(2014). Rumus teori dari Slovin terebut dapat dijabarkan menjadi : 
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Gambar 3.2. Rumus Slovin 

 

Gambar 3.3. Perhitungan Rumus Slovin 
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1.  

Gambar 3.4. Diagram Usia 

 

Dari 100 responden kuisioner yang telah dilakukan, didominasi oleh usia remaja 

pada persentasi 75% dan dewasa muda pada persentasi 22%, maka dari itu 

masyarakat yang datang ke restoran Panties Pizza sudah sesuai dengan target 

primer dari Panties Pizza. 

2.  

Gambar 3.5. Diagram Segmentasi Behaviour Responden 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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Dari 100 Responden, didapatkan 87.8% responden yang suka makan diluar 

rumah. Hal tersebut sesuai dengan target segmentasi behavior penulis yaitu 

masyarakat yang suka menghabiskan waktu untuk makan diluar rumah. 

3.  

Gambar 3.6. Diagram Awareness Panties Pizza 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

Dari 100 Responden, didapatkan 60% responden datang ke Panties Pizza 

berdasarkan rekomendasi dari teman mereka. Dari pernyataan Bapak Gregorius 

Danar sebagai Creative Director Panties Pizza yang menyatakan Panties Pizza 

sudah cukup dikenal oleh masyarakat diluar daerah Solo karena Panties Pizza 

sudah melakukan banyak promosi di social media, namun hasil kuisioner dari 

responden lebih banyak yang menyatakan bahwa 60% masyarakat mengetahui 

tentang Panties Pizza melalui teman mereka dan 16% datang langsung ke tempat.  

Menurut Sugiyono (2008), gejala sosial sering tidak bisa dipahami 

berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh seseorang. Setiap ucapan dan 

tindakan seseorang sering mempunyai makna tertentu (hlm. 158). Maka dari itu 

pernyataan dari Bapak Gregorius Danar dianggap tidak valid karena tidak 

memiliki bukti yang cukup akurat. 
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4.  

Gambar 3.7. Diagram Keunggulan Panties Pizza 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

Dari 100 Responden, didapatkan 73% responden mengatakan bahwa keunggulan 

dari Panties Pizza adalah dari keju mozarellanya yang meleleh. Diurutan kedua 

setelah keju mozzarella, 16% responden mengatakan bahwa keunggulan dari 

Panties Pizza adalah bentuk dari Panties Pizza yang unik dan menarik. Hal 

tersebut sesuai dengan tujuan dari Panties Pizza yang menyatakan bahwa salah 

satu keunggulannya adalah dari keju mozzarella yang meleleh serta bentuknya 

yang unik. 

3.1.2.1. Kesimpulan Kuisioner 

Dari hasil kuisioner yang telah dilakukan, penulis mendapatkan kesimpulan 

bahwa Panties Pizza sudah berjalan sesuai dengan target yang mereka inginkan, 

namun pada bagian awareness promosi terjadi perbedaan pendapat antara pihak 

dari Panties Pizza dengan masyarakat. Pihak Panties Pizza menyatakan bahwa 

Panties Pizza sudah sangat dikenal oleh masyarakat disetiap daerah melalui 

promosi yang sudah mereka lakukan di sosial media, dan menurut mereka 

promosi sosial media yang telah mereka lakukan sudah cukup efektif. Namun 
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pada kenyataan saat melakukan observasi dan kuisioner penulis menemukan 

masalah bahwa dari 100 responden, 60% dari responden tersebut mengetahui 

tentang Panties Pizza dari temannya bukan melalui sosial media. Maka dari itu, 

dibutuhkan perancangan promosi yang lebih efektif agar awareness masyarakat 

disetiap daerah terhadap Panties Pizza dapat menjadi lebih baik lagi. 

3.1.3. Observasi 

Penulis melakukan metode observasi untuk mengamati kegiatan dan kondisi 

secara langsung di Panties Pizza, serta mencari data tentang keunggulan dan 

keistimewaan yang ada pada panties Pizza dibanding dengan brand pizza lainnya. 

Melalui metode ini penulis menjadi lebih paham untuk menganalisi perancangan 

selanjutnya untuk promosi dari Panties Pizza. Penulis melakukan observasi pada 

tanggal 3 Oktober 2017, sekitar pukul 16.00 WIB di Panties Pizza cabang 

Tangerang. Pada 12 Oktober 2017 di Panties Pizza cabang Jakarta, sekitar pukul 

14.00. Pada 29 Oktober 2017 di Panties Pizza cabang Depok dan Bekasi, dari 

pukul 10.00 – 20.00. Pada tanggal 6 November 2017 di Panties Pizza cabang Solo 

(pusat), pukul 15.00. Menurut hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis, 

Panties Pizza memiliki potensi untuk melakukan promosi karena fasilitas dan 

suasana restoran pada setiap cabangnya yang baik, kualitas makanan yang baik 

dan rasa yang enak, serta kebersihannya yang terjaga. Pengunjung yang datang di 

Panties Pizza tidak bisa dikatakan sangat ramai, tetapi pada setiap cabang yang 

telah didatangi oleh penulis selalu memiliki setidaknya memiliki satu hingga tiga 

meja yang diisi oleh customer. 
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3.1.4. Analisis SWOT 

Menurut Jogiyanto (2005), SWOT dibagi menjadi Strengh yang berarti kekuatan, 

Weakness yang berarti kelemahan, Opportunities yang berarti peluang, dan Threat 

yang berarti ancaman dari pihak lainnya. SWOT sangat penting untuk mengetahui 

tentang perkembangan dari perusahaan.  Analisis SWOT Panties Pizza adalah : 

• Strength :  

1. Panties Pizza memiliki rasa yang enak dan varian rasa yang beragam, 

mulai dari rasa yang asin maupun rasa yang manis; 

2. Panties Pizza memiliki keju mozarella yang sedikit lebih banyak dan 

meleleh dibanding pizza lainnya; 

3. Panties Pizza memiliki tempat yang didesain menarik dan nyaman untuk 

makan ditempat. 

• Weakness : 

1. Pembuatan pizza yang fresh membutuhkan waktu yang agak lama, 

sehingga customer yang tidak sabar akan merasa kesal; 

2. Promosi yang kurang konsisten dilakukan, serta media promosinya yang 

kurang serta terhambat. 

• Opportunities : 

1. Panties Pizza memiliki masih dalam tahap untuk mengembangkan cabang 

dan varian rasanya.; 

2. Target utama dari Panties Pizza adalah remaja, dan masa remaja adalah 

masa dimana seseorag ingin untuk mencoba banyak hal. Sehingga 

keunikan yang dimiliki Panties Pizza akan menarik perhatian para remaja. 
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• Threat : 

1. Era zaman sekarang membuat seseorang ingin hidup serba cepat dan 

praktis, dengan kelemahan pada bagian pelayanan yang cenderung lama 

akan membuat citra buruk bagi Panties Pizza. 

2. Banyak restoran pizza lain yang sudah lebih dahulu muncul dan terkenal, 

sehingga banyak masyarakat yang akan lebih memilih restoran pizza yang 

sudah lebih terpercaya daripada restoran pizza yang baru. 

3.1.5. Analisis STP 

A. Segmentasi 

1. Segmentasi Geografis: 

 

• Masyarakat yang tinggal di daerah Jakarta, Depok, Tangerang, dan 

Bekasi. 

2. Segmentasi Demografis 

• Primer : usia 16 tahun – 24 tahun (usia remaja menurut DEPKES RI), 

sekunder : masyarakat di semua umur; 

• Masyarakat berjenis kelamin: multigender; 

• Masyarakat yang berpendidikan: TK, SD, SMP, SMA, Strata 1; 

• Masyarakat yang berstatus ekonomi SES: C2, C1, dan B; 

• Masyarakat di semua agama; 

• Masyarakat di semua suku. 
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• Masyarakat di semua ras. 

3. Segmentasi Psikografis 

• Masyarakat yang suka makan di cafe atau restoran. 

• Masyarakat yang suka dengan makanan dari luar. 

• Masyarakat yang suka dengan makanan western. 

• Masyarakat yang sangat suka dengan pizza. 

4. Segmentasi Behaviour 

•  Masyarakat yang memiliki kebiasaan untuk makan diluar rumah; 

• Masyarakat yang suka untuk mencoba hal yang baru; 

• Masyarakat yang suka berkumpul dengan teman, sahabat, reka kerja, 

dll. 

B. Target 

• Masyarakat yang suka dengan makanan western, terutama pizza; 

• Masyarakat yang suka jajan dan makan diluar rumah; 

• Masyarakat yang mengikuti makanan yang sedang trend. 

C. Positioning 

• Pizza yang kenikmatannya dapat membuat orang menjadi lupa akan 

segalanya. 
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3.1.6. Studi Eksisting 

Penulis melakukan studi ekisisting untuk mengetahui lebih dalam seperti apa 

promosi yang dilakukan oleh restoran pizza yang lainnya, juga dapat menjadi 

referensi bagi penulis untuk mengtahui dan mempelajari bagaimana penyusunan 

dan format yang baik serta tepat untuk direalisasikan dalam perancangan promosi 

Panties pizza ini. Dengan studi eksisting, penulis juga dapat mempelajari tentang 

karakter desain dari media promosi yang sudah ada pada restoran pizza yang 

lainnya. 

 

Gambar 3.8. Poster Pizza hut & Domino pizza 

(Sumber : https://www.google.co.id/) 

Poster promosi dari Pizza Hut dan Domino Pizza tersebut memiliki pewarnaan 

yang agak mirip namun dengan tema yang berbeda. Keduanya memiliki 

background yang berwarna biru dengan sedikit shape, dan pada bagian tengah 

terdapat gambar pizza yang besar dan terlihat menggiurkan. 
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3.2. Metodologi  Perancangan  

Dalam menyusun perancangan ini, penulis menggunakan metode perancangan 

Landa (2014, hlm. 73-89), yaitu menggunakan orientasi, menentuan strategi, 

membuat konsep desain, mendesain, dan mengimpletasikanya. 

1. Orientasi 

Dalam proses orientasi, penulis akan melakukan pencarian inti masalah, 

mengumpulkan data, fakta, serta bacaan yang relevan dengan topik yang akan 

dibahas. Orientasi ini didukung dengan observasi dan wawancara pada pihak-

pihak yang terkait yaitu Creative Director Panties Pizza dan pengunjung Panties 

Pizza, untuk mengetahui lebih dahulu faktor internal seperti keistimewaan dan 

keunggulan Panties Pizza dan faktor eksternalnya seperti pesaing dari Panties 

Panties Pizza. Dalam proses ini akan dicari keunikan perusahaan dan produk atau 

jasa yang ditawarkan dibandingkan dengan restoran lain untuk dikomunikasikan 

kepada masyarakat sebagai nilai tambah dari Panties Pizza. Dilakukan pula 

wawancara singkat dengan manager restoran Panties Pizza cabang Jadetabek dan 

penyebaran kuisioner dengan tujuan untuk mengukur awareness masyarakat 

Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi megenai keberadaan Panties Pizza. 

 Selain itu pada tahap ini, penulis juga mencari tujuan dilakukannya 

promosi serta menentukan target audiens. Penentuan target audiens merupakan 

titik kritikal yang harus diketahui dengan jelas agar dapat menghasilkan promosi 

yang baik dan efisien. Target audiens yang berbeda akan menimbulkan perbedaan 

dari cara promosi, bahasa yang digunakan saat promosi, dan pada solusi apa yang 
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akan digunakan agar dapat menghasilkan promosi yang baik, efisien, dan tepat 

sasaran. Target audiens yang berbeda akan menimbulkan perbedaan dari cara 

promosi, bahasa yang digunakan saat promosi, serta solusi yang akan digunakan. 

Audiens adalah kelompok utama yang akan menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan, sehingga jika target audiens tidak ditentukan dengan 

tepat, maka promosi tersebut akan tidak berjalan dengan lancar. Berbedanya 

kategori target audiens, seperti perbedaan usia, gender, maupun tingkat ekonomi, 

mempengaruhi cara berbicara dan visual sebuah iklan. Cara berbicara dengan 

remaja dan dengan anak kecil pastinya akan sangat berbeda, visual yang 

dihasilkan untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah dan menengat 

atas pun akan berbeda. Sehingga dengan mengetahui target audiens yang jelas, 

akan membantu promosi yang dibuat agar dapat mengkomunikasikan promosinya 

dengan baik sehingga pesan promosi dapat ditangkap oleh target audiens dengan 

baik. 

2. Penentuan Strategi 

Hasil data yang diperoleh dari proses observasi dan wawancara akan dianalisis 

sehingga dapat dibuat sebagai bahan brainstorming dan mindmapping. Mindmap 

digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis. Variabel sasaran yang 

dianalisa merupakan geografi, demografi, dan perilaku pengunjung Panties Pizza. 

Selain itu dalam proses ini ditentukan pula metode promosi apa yang akan 

dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan promosi, kapan dan 

dimana promosi akan dilakukan, dengan media apa promosi akan disampaikan, 

apa yang dirasakan audiens saat melihat promosi, serta apakah promosi akan 
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menimbulkan perasaan percaya dari audiens terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan. Dengan melakukan tahap ini, proses perancangan promosi akan 

menjadi lebih relevan dan terstruktur. 

3. Konseptual Desain 

Hasil brainstorming dan mindmapping mengenai permasalahan yang akan 

dibahas, diolah lagi menjadi kategori ide-ide dalam konsep desain, yang kemudian 

akan direalisasikan dalam sketsa dan dikembangkan menjadi perancangan 

promosi yang sesuai. Bahasa, ilustrasi, gambar, tipografi, tata letak, dan 

penggunaan warna yang digunakan disesuaikan dengan hasil brainstorming dan 

mindmapping yang sudah dilakukan. 

4. Desain 

Pada tahap desain, penulis mengajarkan proses desain berdasarkan sketsa konsep 

desain yang telah dibuat sebelumnya. Pada awalnya penulis melakukan sketsa 

digital yang diolah menjadi lebih detail, kemudian dimasukkan kedalam mockup 

atau dijadikan dummy. Tipografi, ilustrasi, fotografi, komposisi warna dan tata 

letak akan dibuat sangat  mirip dengan hasil finalnya. Visualisasi akan dilakukan 

secara digital berupa desain promosi pada media seperti, brosur, poster, x-banner, 

dan sebagainya. 

5. Implementasi 

Pada tahap ini aplikasi dari hasil sketsa desain promosi siap untuk diproduksi. 

Tahap implementasi merupakan tahap akhir dari perancangan ini, dan hasil desain 
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dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti dalam media cetak, media berbasis 

internet maupun media yang sesuai. 
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