
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



40 
 

BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

VOC Resto merupakan restoran yang sudah berdiri sejak 2 tahun yang lalu, 

restoran ini menyajikan makanan chinese yang terletak di Jl. Kakap Pluit, 

Penjaringan, Jakarta Utara, tepatnya di Gedung VOC (Vereenigde Oost Indische 

Compagnie) Galangan. Gedung peninggalan Belanda ini yang dahulunya 

merupakan kantor perdagangan Hindia Belanda. Pada tahun 1997, Gedung yang 

sempat digunakan sebagai gudang oli ini dibeli, dan dilakukan renovasi besar-

besaran lalu diberi nama VOC Resto & Cafe.  

 Pemilik dari gedung VOC Galangan awalnya membuka restoran chinese 

dan cafe di gedung tersebut, namun dikarenakan pengunjung yang semakin lama 

berkurang, restoran chinese yang bertahan sejak 1999 tersebut telah tutup. Tahun 

2012 bagian samping gedung tersebut dilakukan restorasi ulang lalu dibuka 

kembali restoran chinese bernama Tang Restaurant oleh penyewa gedung 

tersebut. Tang Restaurant hanya bertahan selama 4 tahun lalu kemudian tutup dan 

dibuka kembali restoran chinese oleh Bapak Awi dan dua temannya lalu diberi 

nama VOC Resto. VOC Resto mempunyai target market yaitu warga Jakarta yang 

berumur 30 tahun sampai 59 tahun yang sudah bekerja atau bekeluarga.  

 Restoran dengan dua lantai ini mempunyai fasilitas karaoke tanpa dipumut 

biaya bagi pengunjung yang makan disana, selain itu, ruangan pada lantai dasar 

maupun lantai dua bisa digunakan untuk keperluan acara-acara khusus. Harga 

Perancangan Promosi VOC..., Vivian Aristya, FSD UMN, 2018



41 
 

makanan yang ditawarkan di VOC Resto berkisar 50.000 sampai 300.000 

tergantung dengan ukuran porsi pesanan, yaitu ukuran small, medium, dan large. 

Selama ini VOC Resto hanya mengandalkan promosi melalui mouth to mouth, 

voucher discount namun sekarang sudah tidak berjalan lagi dan hanya mempunyai 

kartu nama yang berisi kontak, fasilitas, dan lokasi. 

 

Gambar 3.1. Kartu Nama VOC 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan metode penelitian gabungan (mix research) kualitatif dan 

kuantitatif. Menurut Yusuf (2014) metode penelitian gabungan digunakan ketika 

muncul rasa ketidakpuasan dari penggunaan salah satu metode penelitian saja. 

Yusuf (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami 

fenomena dan terlibat secara langsung didalamnya dengan mengumpulkan data 

secara bertahap (hlm. 328). Sedangkan penelitian kuantitaif yaitu memandang 
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tingkah laku manusia dengan menggunakan instrumen penelitian yang jelas 

(Yusuf, 2014, hlm. 58). 

3.2.1. Wawancara 

Yusuf (2014) mengatakan wawancara adalah suatu situasi dimana terjadi interaksi 

antara pewawancara dan narasumber melalui komunikasi langsung (hlm. 372). 

Yunus (seperti dikutip Sujarweni, 2014) menjelaskan bahwa wawancara terdapat 

2 jenis yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) yaitu proses tanya jawab 

tanpa menggunakan pedoman dan wawancara terarah (guided interview) yaitu 

pewawancara sudah menyiapkan pedoman sebelumnya (hlm. 31-32). 

 Wawancara dilakukan terhadap Bapak Awi, salah satu dari pemilik VOC 

Resto untuk mengetahui masalah yang VOC Resto hadapi dan kelebihan serta 

kekurangan dari VOC Resto. Proses wawancara dilakukan sebanyak tiga kali pada 

tanggal 27 Februari 2018 jam 12.00 WIB dan tanggal 3 Maret jam 11.00 WIB. 

Wawancara dilakukan di lantai dasar VOC Resto. Walaupun restoran ini berada di 

dalam gedung yang usianya sudah 300 tahun lebih, namun suasana di dalam tidak 

terasa lembab dan terjaga kebersihan restoran tersebut.  
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Gambar 3.2. Bapak Awi 

  

 Bapak Awi menjelaskan bahwa sebelum VOC Resto dibuka, dahulunya 

sudah ada restoran chinese disana, awalnya saat gedung VOC Galangan telah 

dilakukan renovasi sekitar tahun 1990, pemilik gedung VOC Galangan membuka 

restoran chinese dengan nama VOC Resto & Cafe, namun restoran tersebut telah 

tutup karena semakin tahun, restoran tersebut semakin sepi. Pada tahun 2012, 

bagian samping gedung VOC Galangan, telah dibuka restoran chinese dengan 

nama Tang Restaurant oleh penyewa gedung. saat restoran tersebut dibuka, 

gedung tersebut sudah dilakukan restorasi untuk menciptakan suasana nyaman, 

namun Tang Restaurant yang bertahan selama 4 tahun dan kemudian telah tutup. 

Tahun 2016, Bapak Awi diajak oleh temannya untuk kembali membuka restoran 

chinese dengan nama VOC Resto.  

 Bapak Awi menjelaskan pengunjung restoran ini kebanyakan adalah 

pelanggan yang sudah menjadi langganan disana. Dalam seminggu hari yang 

paling ramai yaitu Sabtu dan Minggu, namun Bapak Awi menambahkan memang 
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target pemasukan dari VOC Resto masih belum mencapai target yang diinginkan. 

Terutama dalam 2 bulan terakhir telah terjadi penurunan sebanyak 20%. Target 

audiens dari VOC Resto yaitu masyarakat yang sudah mempunyai pekerjaan atau 

sudah bekeluarga yaitu berumur 30 tahun keatas, target audiens memang sudah 

sesuai, namun beliau menambahkan, bahwa ia berencana untuk memperluas target 

audiensnya ke generasi muda yang berumur 20-30 tahun dengan menambahkan 

live music di lantai dasar nantinya.  

 Penyebab dari VOC Resto sepi menurut bapak Awi yaitu karena faktor 

persaingan, tepat disebelah VOC Resto terdapat restoran chinese bernama Raja 

Kuring dan tidak jauh dari sana terdapat restoran lagi bernama Hwayen. Bapak 

Awi juga menduga, karena sebelumnya sempat ada dua restoran chinese sebelum 

VOC Resto membawa dampak pada restoran yang ia kelola sekarang. Beliau 

menambahkan, masyarakat sering mengira bahwa restoran yang berada disana 

sudah tutup dengan itu beliau menambahkan tagline pada restorannya dalam 

bahasa mandarin yang artinya "Restoran lama telah dibuka kembali". Sejauh ini, 

promosi yang telah digunakan yaitu voucher discount namun sekarang sudah tidak 

berjalan lagi. Bapak Awi juga menginginkan adanya media promosi supaya dapat 

menarik pelanggan, karena sebelumnya VOC Resto belum mempunyai media 

promosi dan diharapkan dapat menyaingi restoran chinese yang ada disekitar 

sana. 

3.2.1.1. Kesimpulan Wawancara 

Kesimpulan hasil dari wawancara dengan Bapak Awi yang penulis 

dapatkan yaitu salah satu faktor penyebab VOC Resto sepi adalah 
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persaingan yang ketat dikarenakan tepat disebelahnya terdapat restoran 

chinese lalu kurangnya media promosi VOC Resto dalam menarik 

pelanggan, dan pengaruh dari restoran chinese yang sebelumnya sudah 

tutup sebelum VOC Resto dibuka.  

3.2.2. Kuesioner 

Menurut Yusuf (2014) kuesioner berasal dari bahasa Latin: Questionnaire artinya 

rangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang diberikan 

kepada sekelompok individu (hlm. 199). Penulis menyebarkan kuesioner untuk 

mengetahui apakah responden kenal dengan VOC Resto. 

 Kuesioner dibagikan secara acak kepada responden yang berdomisili 

Jakarta dengan rentan umur 20-59 tahun menggunakan rumus Slovin dengan 

margin error sebesar 10%. Bedasarkan data yang penulis peroleh dari 

http://Jakarta/.bps.go.id yang diakses pada tanggal 2 Maret 2018, penulis 

mendapatkan jumlah penduduk Jakarta dengan usia 20-59 tahun yaitu 6.827.689 

jiwa. 

 

Gambar 3.3. Rumus Slovin 

 (Metode Penelitian, 2014, hlm. 170) 

Keterangan: 

s = sampel 

N = populasi 

Perancangan Promosi VOC..., Vivian Aristya, FSD UMN, 2018



46 
 

e = nilai krtitis yang diinginkan 

 Dengan menggunakan rumus diatas, maka didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

 

Hasil dari kuesioner yang penulis dapatkan yaitu sebagai berikut: 

1. Berapakah umur anda? 

 

Gambar 3.4. Diagram Umur 
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Sebanyak 41% berusia 41-59 tahun, 30% menjawab 20-30 tahun, dan 20% 

menjawab 31-40 tahun, sehingga hasil kuesioner menunjukan bahwa 

responden mayoritas sesuai dengan target segmentasi yaitu berumur 20-59 

tahun dan dapat digunakan sebagai dasar menentukan perancangan. 

2. Apakah anda gemar mengkonsumsi makanan chinese? 

 

Gambar 3.5. Diagram gemar makanan chinese 

 

Hasil dari 100 responden, maka mayoritas dari responden sebanyak 95% 

menyukai makanan chinese sedangkan sebanyak 5% tidak menyukainya.  

3. Apa yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih restoran chinese? 

 

Gambar 3.6. Hasil faktor pertimbangan 
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Mayoritas dari responden mengatakan bahwa 93% menjawab "rasa" adalah 

pertimbangan pertama dalam memilih restoran chinese. Kemudian diikuti 

dengan faktor "harga" sebagai pertimbangan memilih restoran chinese 

sebanyak 45% sedangkan sebanyak 39% menjawab lokasi.  

4. Apakah anda mengetahui VOC Resto? 

 

Gambar 3.7. Diagram tingkat masyarakat terhadap VOC Resto 

 

Kemudian penulis melampirkan foto dari VOC Resto dan sekilas mengenai 

lokasi dan restorannya. Hasil yang penulis dapatkan yaitu sebanyak 77% tidak 

mengetahui VOC Resto dan 23% mengetahui VOC Resto. 

5. Darimana anda mengetahui VOC Resto? 
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Gambar 3.8. Hasil darimana mengetahui VOC Resto 

 

Responden yang mengetahui VOC Resto menjawab bahwa mereka 

mengetahui dari mouth to mouth dan sebanyak 2% menjawab pernah melewati 

restoran tersebut. 

3.2.2.1. Kesimpulan Kuesioner 

Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas dari responden tidak mengetahui 

VOC Resto, sedangkan responden menjawab rasa sebagai faktor utama 

dalam mempertimbangkan restoran chinese. Maka bisa disimpulkan bahwa 

VOC Resto mempunyai potensi dan dapat bersaing dengan restoran 

lainnya jika dalam segi kualitas makanan baik. 

3.2.3. Focus Group Discussion (FGD) 

Penulis melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengetahui lebih 

dalam bagaimana tingkat kepuasan pelanggan di VOC Resto. Krueger (seperti 

dikutip Basrowi dan Siwandi, 2009) berpendapat bahwa hasil FGD yaitu 

pengetahuan yang dalam mengenai persepsi dari anggota FGD. FGD menurut 

Krueger (seperti dikutip Basrowi dan Siwandi) mengatakan anggota yang ideal 

yaitu 4 sampai 6 orang (hlm. 167). Proses FGD dilakukan pada tanggal 10 Maret 

2018 jam 19.30. Jumlah anggota FGD sebanyak 6 orang yang menyukai makanan 

chinese. 
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Gambar 3.9. Focus Group Discussion sesi makan 

 

 

Gambar 3.10. Focus Group Discussion 

 

 Sebelum FGD dimulai, penulis terlebih dahulu mengajak para anggota 

untuk memesan makanan lalu kemudian dimulai makan bersama. Pada saat 

makan bersama dilakukan di lantai dasar VOC, namun karena fasilitas karaoke 
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sedang dipakai sehingga sulit untuk memulai diskusi, maka penulis dan para 

peserta sepakat untuk pindah ke lantai atas sehingga tidak terganggu oleh 

kebisingan. Penulis membuka FGD dengan menanyakan seberapa sering para 

peserta pergi ke restoran chinese dan semua peserta setidaknya pergi sebanyak 3 

atau 4 kali dalam sebulan. Penulis melanjutkan dengan menanyakan faktor apa 

yang menjadi alasan para peserta untuk memilih restoran chinese, sebanyak 4 

orang menjawab rasa dan 2 orang menjawab lokasi dan rasa.  

 Penulis kemudian mulai membahas mengenai VOC Resto, dari 6 peserta 

FGD, terdapat 2 orang yang sudah pernah berkunjung ke VOC Resto sebelumnya. 

1 orang menjawab sudah 3 atau 4 kali berkunjung dan 1 lagi menjawab sudah 

pernah 1 kali dan keduanya menjawab bahwa mengetahui VOC Resto dari teman, 

sisanya tidak pernah tahu ada restoran chinese disana. Lalu penulis menanyakan 

bagaimana kualitas makanan dari VOC Resto, mereka menjawab bahwa 

makanannya tergolong enak, dan 5 dari peserta menjawab bahwa lokasinya 

strategis dan 1 anggota menjawab perjalanan ke VOC Resto terhambat macet. 

Ketika penulis bertanya mengenai kekurangan dari restoran ini, peserta menjawab 

Sign pada restoran sudah pudar sehingga sulit terlihat, tempat parkir memadai 

namun sedikit tersembunyi, AC kurang dingin, dan fasilitas interior perlu 

diperbaiki. Kemudian penulis bertanya apakah peserta akan kembali untuk makan 

lagi dan merekomendasikan VOC Resto ke orang lain, semua peserta menjawab 

ya. dan mereka setuju bahwa VOC Resto membutuhkan promosi. 

 Anggota FGD: 

1. Moderator: Vivian Aristya 
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2. Notulen: Melvina Oktaviani 

3. Peserta: 

a. Jonson (41) Wiraswasta 

b. Jani (40) Karyawan 

c. Anton (55) Wiraswasta 

d. Julianto (59) Karyawan 

e. Susan (39) Ibu Rumah Tangga 

f. Agustini (56) Wiraswasta 

3.2.3.1. Kesimpulan FGD 

Kesimpulan dari FGD yaitu restoran ini memiliki potensi untuk ramai baik 

dari sisi makanan yang tergolong enak dan fasilitas yang cukup sehingga 

VOC Resto pantas untuk dipromosikan. 

3.2.4. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data secara nonverbal untuk mengetahui atau 

menyelidiki suatu penelitian. Observasi dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu 

participant observer yaitu pengamat terlibat langsung ke dalam penelitian dan 

non-participant observer dimana pengamat tidak terlibat langsung (Yusuf, 2014, 

hlm. 384). Dalam metode ini peneliti menggunakan participant observer untuk 

meneliti saingan dari VOC Resto dan VOC Resto dengan menggunakan Strength 

Weakness Opportunity Threat (SWOT) sebagai dasar penelitian. 

1. Raja Kuring 
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Gambar 3.11. Tampak luar Raja Kuring 

 

 Restoran Raja Kuring berada di Jalan Kakap No. 5, Penjaringan Jakarta 

Utara bersebelahan VOC Resto yang menjadi saingan utama dari VOC Resto. 

Raja Kuring telah buka sejak 2001 dan juga berada di gedung yang merupakan 

peninggalan VOC. Raja Kuring menyediakan fasilitas karaoke, sama seperti VOC 

Resto. Walaupun menyajikan makanan chinese tetapi semua makanan di restoran 

ini halal, Raja Kuring memiliki gedung yang lebih luas dibanding dengan VOC 

Resto dan memiliki beberapa private room untuk keperluan acara bersama 

maupun acara lainnya. Lahan parkir yang disediakan Raja Kuring juga cukup 

luas. Ketika penulis memasuki restoran Raja Kuring, penulis mencium bau 

lembab sehingga menggangu kenyamanan untuk makan disana, penulis menduga 

bahwa penyebabnya adalah tidak ada fentilasi udara dari restoran ini mengingat 

gedung yang digunakan juga sudah berusia lebih dari 300 tahun.   
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Gambar 3.12. Tampak dalam Raja Kuring 

 

 Sejauh ini media promosi yang digunakan oleh Raja Kuring yaitu brosur 

yang berisi pricelist dan mural di jembatan saat sudah mendekati restoran Raja 

Kuring. dulunya, restoran ini mempunyai website namun sekarang sudah tidak 

berjalan lagi. Penulis awalnya mengira bahwa restoran ini merupakan restoran 

yang menyajikan makanan Indonesia karena nama "Kuring" tapi setelah penulis 

melihat menu yang ditawarkan, Raja Kuring ternyata lebih banyak menyediakan 

makanan chinese dibanding dengan makanan Indonesia. Ancaman dari Raja 

Kuring yaitu nama dari restoran sering disalah artikan karena mengunakan kata 

"Kuring" sehingga bisa disalah artikan menjadi masakan khas Indonesia, padahal 

restoran ini lebih fokus ke dalam masakan chinese. 
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2. Hwayen 

 

Gambar 3.13. Tampak luar Hwayen 

 

 Restoran Hwayen sudah berdiri semenjak 2006 berada tidak jauh dari 

VOC Resto dan Lembur Kuring tepatnya di Jalan Roa Malaka Utara No.30, Roa 

Malaka, Tambora, Jakarta Barat. Restoran Hwa Yen lebih modern dibandingkan 

dengan VOC Resto dan Raja Kuring terlebih restoran ini baru saja melakukan 

renovasi pada tahun lalu. Hwayen menyediakan fasilitas karaoke tanpa minimal 

pemesanan atau minimal pengunjung. Tidak seperti Raja Kuring, makanan yang 

ditawarkan di Hwayen kebanyakan tidak halal. 
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Gambar 3.14. Tampak dalam Hwayen 

 

 Media promosi Hwayen yaitu brosur dengan isi pricelist untuk pelanggan 

yang ingin mengadakan acara pernikahan disana. Hwayen menawarkan promosi 

bagi yang ingin merayakan acara pernikahan disana seperti gratis makanan 

penutup dan menginap satu malam di hotel. Menyadari lahan parkir yang terbatas, 

Hwayen memperluas lahan parkir dengan membeli tanah yang berlokasi di 

seberang restoran dan dijadikan lahan parkir. Namun, karena keterbatasan tempat, 

Hwayen sudah tidak menerima tamu lagi jika kedua hall sudah dipakai untuk 

acara seperti acara pernikahan atau ulang tahun. Ancaman dari Hwayen yaitu 

tidak jauh dari Hwayen, telah berdiri restoran chinese yang beda hanya beberapa 

gedung dari restoran Hwa Yen. 
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3. Nelayan Seafood Restaurant 

 

Gambar 3.15. Tampak luar Nelayan 

 

 Restoran Nelayan sudah berdiri semenjak 1995 terletak di Jalan Karang 

Bolong Raya No. 8 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Restoran Nelayan sudah 

mempunyai banyak cabang dengan nama restoran berbeda-beda seperti Jala-Jala 

Nelayan, Sari Laut Nelayan, Tenda Nelayan, Nelayan Suki, Shanghai Nelayan 

dan Liu's Garden. Restoan ini mempunyai gedung yang jauh lebih luas dan besar 

serta memiliki beberapa private rooms, variasi menu makanan yang ditawarkan 

cukup beragam mulai dari makanan chinese, seafood, serta makanan japanese. 

Fasilitas di retoran ini juga menyediakan karaoke, namun jika ingin menggunakan 

fasilitas tersebut harus memesan private rooms terlebih dahulu. 
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Gambar 3.16. Tampak dalam Nelayan 

 

 Penulis merasa kesulitan dalam mencari parkir walaupun lahan parkir 

yang disediakan luas, namun tidak mencukupi untuk semua pengguna mobil 

parkir yang berkunjung disana. Gedung yang luas juga membuat penulis bingung 

karena kurangnya petunjuk arah sehingga penulis perlu bantuan dari pelayan 

disana. Media promosi dari restoran Nelayan yaitu website, brosur yang berisi 

price list, dan media sosial. Ancaman dari Restoran Nelayan yaitu nama yang 

identik dengan seafood namun juga menyediakan makanan chinese hingga 

japanese dan lokasi restoran yang berdekatan dengan restoran seafood Bandar 

Jakarta dan Rumah Kayu. 
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4. VOC Resto 

 

Gambar 3.17. Tampak luar VOC Resto 

 

 VOC Resto merupakan restoran chinese yang berada di gedung Galangan 

VOC yang merupakan gedung bekas peninggalan Belanda. VOC Resto 

menyajikan makanan chinese sudah berdiri semenjak 2 tahun lalu. Menu makanan 

di VOC Resto menyediakan makanan halal dan non-halal sehingga restoran ini 

dapat terbuka untuk semua etnis. Fasilitas yang tersedia di restoran ini yaitu 

karaoke tanpa dipumut biaya bagi pengunjung yang makan disana, walaupun 

sudah berlokasi di gedung yang berusia lebih dari 300 tahun, namun suasana 

dalam restoran tersebut dapat terbilang nyaman. 
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Gambar 3.18. Suasana VOC Resto 

 

 Interior dari VOC Resto ingin menampilkan nuansa cina dengan 

percampuran gaya klasik Belanda yang sudah merupakan bagian dari gedung 

tersebut. Dari luar, papan nama VOC Resto telah memudar sehingga sulit untuk 

dibaca dari jauh, lalu tidak ada penunjuk jalan untuk menginformasikan kepada 

audiens letak VOC Resto. 

 

Gambar 3.19. VOC Resto lantai atas 
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 Setiap menu memiliki ukuran porsi kecil, sedang, dan besar dengan harga 

berkisar 50.000 sampai 300.000 tergantung besar porsi yang diinginkan. VOC 

Resto mempunyai 2 tingkat, biasanya lantai atas digunakan untuk acara-acara 

khusus sedangkan lantai dasar untuk tamu yang datang dalam jumlah yang sedikit. 

Lahan parkir yang disediakan cukup untuk pengunjung namun sedikit 

tersembunyi karena posisi lahan parkir terletak di belakang gedung dan kurang 

informasi bahwa dibagian belakang terdapat tempat parkir.  

 

Gambar 3.20. VOC Resto lantai dasar 

 

Gambar 3.21. Tampak dalam VOC Resto 
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3.2.4.1. Kesimpulan Observasi 

Setelah melakukan observasi, penulis merasa kekurangan dari restoran ini 

dari luar tidak terlihat seperti restoran karena papan nama yang sudah 

memudar sehingga dapat memberikan kebingungan. Interior dari VOC 

Resto dibanding dengan Raja Kuring terbilang lebih unggul karena 

walaupun sesama di gedung yang sudah tua, namun di Raja Kuring tercium 

bau lembab. VOC Resto memiliki fasilitas yang sama yaitu karaoke tanpa 

dipumut biaya hanya saja jika dilihat dari luas gedung, VOC Resto 

memang kurang luas. 

3.2.5.  STP 

Tabel 3.1. STP 

Segmentasi Target Primer Target Sekunder 

Geografis Kota 
Jakarta Utara, 

Jakarta Barat 

Wilayah jakarta 

dan sekitarnya 

Demografi 

Usia 30-59 tahun 20-30 tahun 

Gender 
Laki-laki dan 

perempuan 

Laki-laki dan 

perempuan 

Kebangsaan 
Warga Negara 

Indonesia 

Warga Negara 

Indonesia 

Etnis Tionghua Semua etnis 

Bahasa 
Cina dan 

Indonesia 
Indonesia 

Pekerjaan Karyawan, Karyawan, 
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Wiraswasta, Ibu 

rumah tangga 

Wiraswasta, Ibu 

rumah tangga 

Pendapatan 
Menengah dan 

menengah atas 

Menengah dan 

menengah atas 

Pendidikan 
SMA dan 

perguruan tinggi 

SMP, SMA, dan 

perguruan tinggu 

Status Berkeluarga Berkeluarga 

Tipe Keluarga Harmonis Harmonis 

Psikografis 

Gaya Hidup 

Berkecukupan, 

memerhatikan 

harga dalam 

menghabiskan 

uangnya 

Berkecukupan, 

memerhatikan 

harga dalam 

menghabiskan 

uangnya 

Ketertarikan 
Menyukai 

makanan cina 

Menyukai 

makanan cina 

Kepribadian 

Pekerja keras, 

mementingkan 

keluarga, menjaga 

hubungan dengan 

keluarga 

Pekerja keras, 

mementingkan 

keluarga, menjaga 

hubungan dengan 

keluarga  

Behavioral 

Pada saat weekend 

pergi ke restoran 

sehabis dari 

Pada saat weekend 

pergi ke restoran 

sehabis dari 
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tempat ibadah, 

merayakan tradisi 

dalam umatnya.  

tempat ibadah, 

merayakan tradisi 

dalam umatnya. 

 

3.3. Metodologi Perancangan 

Proses perancangan yang penulis gunakan dalam merancang promosi yaitu dari 

Landa (2014) yang menjelaskan proses desain terbagi menjadi lima tahap yaitu 

orientasi, analisis, perumusan konsep, desain, dan implementasi (hlm. 73). 

1. Orientasi 

Tahap orientasi yaitu untuk memahami VOC Resto lebih dalam seperti 

mengetahui profil perusahannya, permasalahannya, sejarahnya, harapan dari 

VOC Resto, promosi apa yang pernah digunakan sebelumnya dan mengetahui 

target audiensnya. Proses ini didapatkan dari wawancara dari Bapak Awi 

selaku pemilik VOC Resto serta proses observasi dan didukung dengan data 

kuesioner yang disebarkan ke 100 responden dan Focus Group Discussion 

(FGD) yang beranggota 6 orang.  

2. Analisis 

Setelah mendapatkan data mengenai VOC Resto pada tahap orientasi, 

selanjutnya yaitu menganalisis dan menemukan hal-hal yang menjadi masalah 

di VOC Resto lalu mengetahui solusinya dalam menggunakan media apa yang 

sesuai dengan target audiens sehingga promosi dapat berjalan dengan efektif 

yang diwujudkan melalui sebuah brief desain (Landa, 2014, hlm. 78). 

3. Perumusan Konsep 
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Konsep desain merupakan acuan dari karya yang akan dibuat. Menurut Landa 

(2014) seorang desainer dalam perumusan konsep merupakan tahap 

memutuskan elemen apa yang akan digunakan seperti warna, typeface, foto 

dan mengkombinasi, memilih, serta mengatur visual sehingga dapat 

memberikan informasi yang jelas (hlm. 82). Tahap ini dilakukan dalam 

mencari tahu koralasi antara VOC serta Cina dan melakukan brainstroming 

serta mindmapping. 

4. Desain 

Tahap desain dimulai dari sketsa thumbnail yang hanya berupa perencanaan 

dari visual, lalu ke sketsa kasar dimana sketsa thumbnail disempurnakan, 

kemudian ke comprehensives yaitu hasil cetak sementara atau dummy dari 

desain yang dibuat (Landa, 2014, hlm. 86). 

5. Implementasi 

Implementasi merupakan tahap terakhir yaitu hasil akhir cetak yang sudah 

dicetak sesuai format dan menggunakan material yang sudah ditentukan 

(Landa, 2014, hlm. 87). Tahap ini akan diaplikasikan kedalam media Below 

the Line (BTL) sesuai dengan target market dari VOC Resto. 
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