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 BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Gambaran Umum Perusahaan Friska Bakery 

Friska Bakery adalah perusahaan bakery local yang menyediakan berbagai 

macam aneka kue seperti kue kering (cookies) dan kue basah (cakes dan 

cupcakes). Perusahaan Friska Bakery  memanfaatkan bahan yang baik dan 

berkualitas tinggi seperti pada pemilihan bahan dasar tepung terigu, mentega, dan 

bahan pendukung lainnya serta harga yang cukup terjangkau bagi konsumen. 

Friska Bakery merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 1997 dan 

memiliki 1 cabang yang fokus kepada produk cakes saja, karena pada waktu itu 

masih sedikit bakery yang berfokus kepada cakes, maka Friska Bakery 

mengambil peluang tersebut untuk membuka cabang. 

Berdasarkan observasi dilapangan pemilik Friska Bakery mengakui belum 

maksimal melakukan promosi produknya, karena belum memiliki pengetahuan 

yang dalam mengenai promosi yang benar, sehingga promosi yang dilakukan “ala 

kadarnya” saja sesuai yang mereka dapat lakukan sendiri. Mereka sadar promosi 

yang baik akan mampu membantu Friska Bakery lebih dikenal oleh masyarakat 

luas dan otomatis akan meningkatkan pendapatan perusahaan. 
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3.1.1 Sejarah perusahaan 

Perusahaan Friska Bakery berdiri pada tahun 1997 di daerah Tangerang 

tepatnya di daerah Perumahan Poris Indah. Awal mulanya Friska Bakery hanya 

menyediakan aneka roti-rotian saja. Namun karena masih sedikitnya kompetitor 

dalam bidang cakes, maka Friska Bakery mengambil peluang tersebut dan segera 

membuka cabang di daerah Perumahan Citra Garden yang berfokus di cakes saja, 

dengan harapan menjadi leader di bidangnya. Di Indonesia sendiri, cakes sering di 

sajikan sebagai salah satu menu andalan dalam pesta ulang tahun atau perkawinan 

dan sudah menjadi trend diberbagai perayaan lainnya. Keunggulan dari Cakes 

Friska Bakery, adalah dapat dipesan dan dibuat sesuai dengan keinginan 

konsumen, dengan tetap mengutamakan kualitas dan hasil akhir yang maksimal 

untuk kepuasan konsumen.  

3.1.2 Lokasi perusahaan 

Lokasi Friska bakery terletak di perumahan Poris Indah, yang berada di sudut 

jalan dekat bundaran poris indah yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk 

berolahraga dan berjarak sekitar 30 meter dari kantor polisi sektor Cipondoh.Serta 

dekat dengan minimarket  MOR yang berjarak 10 meter dari Friska Bakery. 

Suasana di sekitar Friska bakery bisa disebutkan sebagai daerah aktif, karena 

sering dilewati oleh masyarakat dan kendaraan bermotor. 
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3.1.3 Produk perusahaan 

Jenis-jenis cakes yang ditawarkan oleh Friska Bakery adalah Kue ulang tahun, 

seperti black forest dan cupcakes. Selain itu, Friska bakery pun menawarkan 

cakes lainnya, seperti Tiramisu cakes, Cheese cakes, dan butter cakes. Berikut 

akan dijelaskan beberapa jenis cakes tersebut  

1. Tiramisu cake adalah kue keju khas Italia dengan taburan bubuk kakao 

diatasnya. Kue ini tidak dibuat dari adonan dan tidak dipanggang. Bahan 

dasarnya adalah biskuit yang sudah direndam ke dalam larutan kopi dan 

keju.Ciri khusus dari kue ini adalah perpaduan tekstur kue  yang lembut 

dengan rasa keju dan kopi yang kuat. Serta rasa manis yang ditimbulkan 

akibat perpaduan gula  

 

Gambar 3.1.3 (1) 

2. Cheese cake adalah kue yang biasanya dimakan sebagai hidangan penutup 

dan dibuat dengan menggunakan keju yang bertekstur lembut, telur, susu 
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dan gula. Cheese cake umumnya diberikan hiasan buah segar, krim dan 

lapisan gula 

 

                             Gambar 3.1.3 (2) 

3. Blackforest cake adalah sebuah kue coklat yang berlapis dengan whipped 

cream dan buah ceri, biasanya ditutupi dengan whipped cream,buah ceri 

dan potongan cokelat. 

 

Gambar 3.1.3 (3) 

Semua Kue-kue tersebut dijual di Friska Bakery dan sama sekali tidak 

menggunakan pengawet karena mereka menjamin bahwa produk-produk 

yang dihasilkan masih fresh. 
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3.2 Metodologi  Penelitian 

Metodologi penelitian adalah salah satu cara memecahkan suatu permasalahan   

secara ilmiah.Fungsi penelitian adalah untuk mencari penjelasan dari suatu  

permasalahan yang bersifat umum dan abstrak.Pengumpulan data dilakukan  

dengan cara  wawancara dengan owner dari Friska Bakery serta menyebarkan  

kuisioner kepada masyarakat sekitar mengenai Friska Bakery, penulis juga 

 mencari teori-teori  studi pustaka yang mendukung perancangan tugas akhir ini. 

3.2.1. Hasil Penelitian 

Peneliti melakukan wawancara dengan owner dari Friska Bakery, Ibu Siska  

mengatakan bahwa selama ini beliau belum maksimal  melakukan  promosi 

dan karena hal itu produk-produk dari Friska Bakery kurang dikenal.Oleh karena  

itu penulis akan membuat media promosi untuk meningkatkan penjualan Friska  

Bakery. 

 

1. Gender 

Gender Total Persentase (%) 

Laki-laki 28 29,17 

perempuan 68 70,83 

Total 96 100 

Tabel  3.2.3(1) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan dimana responder yang 

bergender laki-laki ada 28 orang atau 29,17% dan yang bergender 

perempuan ada 68 orang atau 70,83%. 
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2. Usia 

Usia Total Persentase (%) 

10-19 tahun 7 7,29 

20-29 tahun 18 18,75 

30-39 tahun 41 42,71 

40-49 tahun 27 28,125 

>50 tahun 3 3,125 

Total 96 100 

Tabel  3.2.3 (2) 

 Dari tabel diatas dapat disimpulkan, responden yang berusia 10-19 

tahun ada 7 orang atau 7,29%, 20-29 tahun ada 18 orang atau 18,75%, 30-

39 tahun ada 41 orang atau 42,71%, 40-49 tahun ada 27 orang atau 28,125% 

dan >50 tahun ada 3 orang atau 3,125%. 

 

3. Pendidikan 

Pendidikan Total Persentase (%) 

SD 11 11,46 

SMP 21 21,875 

SMA 43 44,79 

Perguruan tinggi 21 21,875 

Total 96 100 

Tabel 3.2.3 (3) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sespon uyang  

pendidikannya SD ada 11 orang atau 11,46%, untuk yang SMP ada 21 

orang atau 21,875%, untuk yang SMA ada 43 orang atau 44,79%, dan 

untuk yang perguruan tinggi ada 21 orang atau 21,875%. 
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4. Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan Total Persentase (%) 

Pegawai swasta/negeri 24 25 

Wiraswasta 41 42,71 

TNI/Polri 0 0 

Pelajar 14 14,58 

Other 17 17,71 

Total 96 100 

    Tabel 3.2.3 (4) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan dimana responden 

yang pekerjaannya pegawai swasta/negeri ada 24 orang atau 25%, untuk 

wiraswasta ada 41 orang atau 42,71%, untuk TNI/Polri tidak ada, untuk 

Pelajar ada 14 orang atau 14,58% dan untuk lain-lain ada 17 orang atau 

17,71% 

5. Apakah anda sering ke toko bakery? 

Sering ke toko 

bakery 

Total Persentase (%) 

Ya 69 71,875 

Tidak 27 28,125 

Total 96 100 

Tabel 3.2.3 (5) 

 Dari tabel diatas dapat disimpul untuk reponden yang sering ke 

toko bakery ada 69 orang atau 61,875%, dan untuk yang tidak sering ke 

toko bakery ada 27 orang 28,125%. 
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6. Nama toko bakery yang sering dikunjungi? 

Nama Toko bakery Total Persentase(%) 

Adeline Bakery 7 7,29 

Mawar Bakery 28 29,17 

Holland bakery 47 48,96 

Inti bakery 10 10,42 

Ikfu Bakery 4 4,17 

Total 96 100 

Tabel 3.2.3(6) 

 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang sering 

berkunjung ke adeline bakery ada 7 orang atau 7,29%, untuk mawar 

bakery ada 28 orang atau 29,17%, untuk Holland bakery ada 47 orang atau 

48,96%, untuk Inti bakery ada 10 orang atau 10,42% dan untuk ikfu 

bakery 4 orang atau 4,17%. 

 

7. produk apa yang sering dibeli dibakery tersebut? 

Produk total Persentase (%) 

Cakes 27 28,125 

Roti 61 63,54 

Cup cake 4 4,17 

Cookies 3 3,125 

Ice cream 1 1,04 

Total 96 100 

Tabel 3.2.3(7) 

 Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang beli 

cakes ada 27 orang atau 28,125%, untuk Roti ada 61 orang atau 63,54%, 
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untuk cupcake ada 4 orang atau 4,17%, untuk cookies ada 3 orang atau 

3,125% dan untuk ice cream ada 1 orang atau1,04%. 

 

8. Apakah anda mengetahui friska Bakery? 

Tahu friska bakery? Total Persentase (%) 

Ya 47 48,96 

Tidak 49 51,04 

Total 96 100% 

Tabel 3.2.3(8) 

 Dari tabel diatas dapat disimpulkan responden yang tahu 

keberadaan friska bakery ada 47 orang atau 48,96% dan untuk yang tidak 

tahu ada 49 orang atau 51,04%. 

 

9. produk yang sering dibeli di Friska Bakery? 

produk total Persentase(%) 

Cakes 24 51,06 

Roti 22 48,81 

Cupcake 0 0 

Cookies 1 2,13 

Ice cream 0 0 

Total 47 100 

Tabel 3.2.3 (9) 

 Untuk tabel diatas hanya 47 responden yang mengisi kuisionernya, 

karena untuk 47 responden tersebut yang tahu keberadaan friska bakery, 
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sedangkan untuk 49 responden yang lain karena tidak tahu keberadaan 

friska bakery maka tidak mengisi kuisioner untuk pertanyaan ini.  

 

10. Kualitas dan Service Friska Bakery 

a. Kualitas 

Kualitas produk Total Persentase (%) 

Sangat memuaskan 9 19,15 

memuaskan 31 65,96 

Cukup memuaskan 6 12,76 

Kurang memuaskan 1 2,13 

Sangat tidak memuakan 0 0 

total 47 100 

Tabel 3.2.3.a(10) 

b. Service 

Service produk Total Persentase (%) 

Sangat memuaskan 4 8,51 

memuaskan 16 34,04 

Cukup memuaskan 10 21,28 

Kurang memuaskan 17 36,17 

Sangat tidak memuakan 0 0 

total 47 100 

Tabel 3.2.3.b(10) 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hanya 47 responden 

yang merespon kuisioner ini karena hal ini sesuai dengan pertanyaan yang 
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diatas dimana hanya 47 responden yang mengetahui keberadaan friska 

bakery. 

11. Lokasi Friska Bakery sangat terjangkau? 

Lokasi friska bakery Total Persentase (%) 

Ya 47 48,96 

Tidak 49 51,04 

Total 96 100 

Tabel 3.2.3(11) 

 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 47 responden atau 

48,96% mengatakan bahwa lokasi friska bakery terjangkau, sedangkan 

untuk 49 responden lainnya atau 51,04% mengatakan bahwa lokasi 

friska bakery tidak terjangkau. 

3.3. Analisa S.W.O.T 

 Berikut merupakan hasil dari analisis SWOT dari Friska Bakery 

Strength Weakness Opportunity Threat 

Harga sangat 

terjangkau 

Kurangnya 

promosi yang 

menarik 

Lokasi yang dekat 

dengan 

perumahan 

Bakery yang 

berada diwilayah 

Poris Indah 

Bahan yang 

digunakan adalah 

bahan yang 

berkualitas 

Kurangnya 

service atau 

pelayanan yang 

diberikan 

Lebih memiliki 

variasi dalam 

produk yang 

dihasilkan  

Service dari 

bakery lain lebih 

baik 

Perancangan Visual ..., Alexander Arkadius, FSD UMN, 2014



 

40 
 

Memiliki program  

buy 5 get 1 dan 

diskon setiap hari 

ulang tahun friska 

bakery 

 

 Memiliki mobil 

keliling untuk di 

perumahan 

sekitarnya 

 

Tabel 3.3 

 

3.4 Analisis Target Market 

Analisa sasaran di antaranya: 

1) Geografis 

Lokasi Khusus  : Tangerang, Banten 

Lokasi Umum  : Perumahan 

2) Demografis 

Jenis kelamin  : Wanita  

Status   : Umum 

Pekerjaan   : Pekerja  

Agama   : Semua agama 

Ras   : Semua Ras 

Golongan   : Menengah sampai menengah ke atas. 

3) Psikografis 

Memiliki pekerjaan dan berpenghasilan tetap. 

3.5 Pengembangan Konsep 

Pada proses ini penulis membuat sebuah kerangka pola pikir atau mind mapping. 

Proses mindmapping  ini dibuat dengan kata kunci Friska Bakery dan 
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dikembangkan untuk mencari informasi yang akan digunakan dalam membuat 

media promosi dari Friska Bakery.  

 

Gambar 3.5 

Melalui mindmapping di atas, diketahui bahwa konsumen dari Friska 

Bakery kebanyakan adalah wanita yang berprofesi sebagai wiraswasta dengan 

usia rata-rata 30-39 tahun, dan juga sering membeli produk cakes dari Friska 

Bakery. Oleh karena itu penulis akan membuat media promosi yang efektif 

dengan konsumen mayoritas adalah wanita. 

 

3.5.1 Konsep Promosi Friska Bakery 

Dari proses mindmapping yang sudah dirancang, dapat diketahui apa yang 

menjadi value dan siapa yang menjadi konsumen dari Friska Bakery. Dengan 

demikian, dalam perancangan desain media promosi dari Friska Bakery ini tidak 
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melenceng dari target Friska Bakery yang kebanyakan adalah wanita yang 

berprofesi sebagai wiraswasta serta konsep yang ingin disampaikan berhubungan 

dengan cakes sebagai produk unggulan dari Friska Bakery. 

 Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki konsep promosi yang 

mengandung unsur feminin dan cake karena itu merupakan keunggulan dari 

Friska Bakery. Jenis Promosi yang penulis lakukan adalah melalui advertising 

atau iklan.Penulis akan menerapkan stratergi promosi Pull Strategy karena ini 

sangat tepat untuk diterapkan pada Friska Bakery.Pesan yang terdapat dalam 

setiap media promosi ini adalah cake adalah salah satu hal yang wanita 

sukai.Media yang akan penulis gunakan adalah media cetak Below The Line. 

Penulis akan membuat rancangan media promosi Friska Bakery dengan 

menggunakan program Adobe Illustrator CS 6 dan Adobe Photoshop CS 6.  
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