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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Little Teacup didirikan pada tahun 2009 oleh Agnes Larasati. Melalui bantuan 

suaminya yang juga merupakan seorang fotografer Little Teacup dapat terus 

berjalan sampai sekarang dan memiliki sebuah studio foto di daerah Tanjung 

Duren Jakarta Barat. Pada awal berdirinya Little Teacup tidak terlalu banyak 

mendapatkan klien hingga tahun 2012, namun di tahun 2013 sampai sekarang 

terjadi perkembangan jumlah klien yang didapat dari Little Teacup. Sehingga 

sang pemilik ingin mulai menjadikan bisnis ini menjadi pekerjaan utamanya dan 

ingin lebih mengembangkannya saat ini. 

 Selama ini Little Teacup banyak mendapatkan klien di daerah Jakarta yang 

merupakan Ibu muda yang biasanya berumur 23-27 tahun. Little Teacup banyak 

menangani pekerjaan seperti foto kehamilan dan foto bayi dari umur baru lahir 

sampai sang bayi berumur 1 tahun. Visi dari Little Teacup yaitu memberikan 

“warna” baru dalam dunia fotografi dengan menunjukan keunikan foto-foto yang 

dibuat oleh Little Teacup. Lalu misi dari Little Teacup adalah mengabadikan 

moment berharga pertumbuhan si buah hati mulai dari dalam kandungan sampai 

menjelang dewasa dan memperkenalkan Little Teacup ke khalayak yang lebih 

luas (nasional). 

 Dari segelintir jenis jasa yang ditawarkan, Little Teacup memiliki satu 

produk jasa unggulan yang sekaligus menjadi keunikan darinya yaitu “Baby’s 

Moonshine” yang merupakan sebuah jenis foto yang bertemakan tentang fantasi 

Perancangan Website ..., Andrian, FSD UMN, 2014



34 

 

mimpi dari si bayi. Maka dari itu properti akan dibuat di dasar studio dan bayi 

akan difoto dalam posisi tertidur diatas properti dan difoto dari sudut atas. 

Properti yang dipakai juga disediakan dan dibuat sendiri oleh Little Teacup 

dengan menggunakan pengerjaan tangan, maka tema yang dibuat dapat 

disesuaikan dengan keinginan klien.  Sehingga foto yang dihasilkan khusus hanya 

diciptakan untuk seorang bayi saja dan tidak akan diciptakan untuk bayi lainnya, 

sehingga klien akan merasa sangat spesial menggunakan jasa unggulan dari Little 

Teacup ini. 

 Melalui produk-produk jasa dan keunggulan yang ditawarkan, Little 

Teacup terus berusaha mengembangkan diri dan menjadi perusahaan fotografi 

bayi yang berkompeten dan unggul di bidangnya. 

3.1.1.  Wawancara Kepada Narasumber 

Wawancara dilakukan kepada Agnes Larasati selaku pemilik dari Little Teacup 

yang dipercaya dapat menjadi narasumber yang paling tepat untuk memenuhi 

tujuan penulis dalam melakukan wawancara ini, yaitu untuk mengetahui 

gambaran umum perusahaan serta data-data pendukung yang dapat menjadi 

informasi yang membantu perancangan website ini. Selain itu wawancara ini 

dilakukan untuk mendapatkan beberapa bahan konten yang berguna untuk 

diberikan kepada pengakses website ini. Sehingga melalui wawancara ini penulis 

dapat mengetahui apa keunikan serta permasalahan yang ada dari Little Teacup 

dan diberikan solusinya melalui website yang dibuat. 

Berdasarkan hasil wawancara Little Teacup pada awal mula berdirinya di 

tahun 2009 hanya mendapatkan sangat sedikit klien kira-kira hanya sekitar 1 
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sampai 2 klien saja per bulannya, hal itu berlanjut sampai dengan tahun 2012. 

Namun di tahun 2013 jumlah klien yang masuk untuk Little Teacup mulai 

berkembang menjadi sekitar 7-10 klien per bulannya namun masuknya jumlah 

klien masih belum stabil dan penjualan masih dirasa kurang. Klien yang selama 

ini diterima dan dikerjakan oleh Little Teacup biasanya berasal dari Ibu muda 

yang berumur 23-27 tahun. 

 Upaya untuk memasarkan usahanya kepada publik, Little Teacup telah 

mencoba melakukan beberapa strategi promosi. Beberapa bentuk promosi yang 

pernah dilakukan oleh Little Teacup adalah sebagai berikut: 

1. Sosial Media Facebook 

 

Gambar 3.1. Facebook Little Teacup 
(Dokumentasi arsip Little Teacup, 2014) 

Gambar diatas merupakan profil Facebook yang telah dibuat oleh Little Teacup 

sebelumnya. Profil tersebut dibuat pada tahun 2010 dan sampai sekarang telah 

mendapatkan likers sebanyak 869. 
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2. Sosial Media Instagram 

 

Gambar 3.2. Instagram Little Teacup 
(Dokumentasi arsip Little Teacup, 2014) 

Gambar diatas merupakan profil Instagram yang telah dibuat oleh Little Teacup 

tersebut. Profil tersebut dibuat pada tahun 2011 dan sampai sekarang telah 

mendapatkan followers sebanyak 226. 

3. Mulut-ke-mulut (word of mouth) 

Karena pemilik Little Teacup juga masih berada dalam kisaran umur dari target 

pasarnya, maka strategi ini sangat efektif untuk memasarkan usahanya. 

Dikarenakan kebanyakan teman dan koneksi dari pemilik Little Teacup 

merupakan target pasarnya yang sangat tepat. Hal ini terbukti berhasil untuk 

meningkatkan penjualannya. 

Lalu menurut hasil wawancara penulis dengan pemilik Little Teacup didapatkan 

data SWOT dari bisnisnya tersebut sebagai berikut: 
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1. Strength (Kekuatan) 

a. Memiliki produk unggulan “Baby’s Moonshine” yang menjadi keunikan 

utama dari produk jasa yang ditawarkan. 

b. Lebih bersifat personal karena klien yang masuk ditangani langsung oleh 

pemilik. 

c. Mengutamakan konsep sederhana dan simple dalam pembuatan fotonya 

sehingga tetap dapat dinikmati dari generasi ke generasi. 

2.    Weakness (Kelemahan) 

a. Strategi pemasaran yang dilakukan masih belum maksimal. 

b. Belum terlalu dikenal oleh target pasar. 

c. Penjualan yang belum maksimal 

3.    Opportunity (Peluang) 

a.  Ibu hamil dan bayi yang lahir pasti akan selalu ada. 

b. Promosi online saat ini dapat dengan mudah menjangkau target pasar 

dengan anggaran pengeluaran yang tidak mahal. 

c. Lokasi studio yang cukup mudah dijangkau oleh target pasar di Jakarta. 

4. Threat (Ancaman) 

a. Adanya pesaing yang sudah berkecimpung lebih lama dan lebih dikenal. 

b. Jumlah pekerja yang perlu ditambah. 

 Selain itu penulis juga mendapatkan data tentang analisis 4P melalui 

wawancara dengan pemilik Little Teacup untuk mengetahui informasi tentang 

produk, kisaran harga, tempat alamatnya, dan promosi yang pernah dilakukan. Hal 

ini bertujuan agar penulis dapat memecahkan permasalahannya sekaligus 
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memberikan informasi konten pada website yang tepat kepada pengakses yang 

melihat website Little Teacup seperti informasi paket produk dan alamat lokasi 

Little Teacup yang jelas. Adapun analisis 4P dari Little Teacup adalah sebagai 

berikut: 

1. Product (Produk) 

a. Snap Journal 

Paket ini menawarkan foto yang disajikan hanya dalam bentuk soft copy, 

15 foto yang diolah dan sisanya tidak diolah dan disimpan dalam sebuah 

CD. 

b. Mini Journal (15x15 cm) 

Paket ini menawarkan 20 foto yang diolah dan 100 hasil foto tanpa 

pengolahan dikemas dalam sebuah CD, untuk 20 foto yang diolah dicetak 

dalam sebuah album yang desainnya dapat disesuaikan dengan keinginan 

klien 

c. Journal Album (20x20 cm) 

Paket ini menawarkan 25 foto yang diolah dan 100 hasil foto tanpa 

pengolahan dikemas dalam sebuah CD, untuk 25 foto yang diolah dicetak 

dalam sebuah album yang desainnya dapat disesuaikan dengan keinginan 

klien. 

b. Baby’s Moonshine 

Produk dari Little Teacup yang memiliki konsep tentang fantasi mimpi 

dari si bayi dan ditata di studio dengan menggunakan properti buatan 

tangan. 

Perancangan Website ..., Andrian, FSD UMN, 2014



39 

 

c. Birthday Bash (20x20 cm) 

Paket ini berisikan 50 foto yang diolah dan seluruh foto sisanya yang 

diambil pada saat pesta ulang tahun, 50 foto yang diolah dicetak dalam 

sebuah Album yang desainnya dapat disesuaikan dengan keinginan klien. 

d. My Baby’s Journal 

Paket ini merupakan program sesi foto 1 tahun mulai dari masa kehamilan, 

bayi yang baru lahir, umur bayi 1 bulan, 3, 6, 9 bulan, sampai pesta ulang 

tahun pertama si Bayi. Klien akan mendapatkan 3 foto yang telah di olah 

setiap bulannya dan mendapatkan seluruh foto sisanya yang tidak diolah. 

Foto dapat dilakukan dengan tema dalam ruangan (studio) atau pun diluar 

ruangan sesuai keinginan klien. 

2. Price (Harga) 

a. Snap Journal    : Rp 1.750.000 

b. Mini Journal      : Rp 3.000.000 

c. Journal Album      : Rp 4.000.000 

d. Baby’s Moonshine (per layout)   : Rp 500.000 

e. Birthday Bash      : Rp 4.500.000 

f. My Baby’s Journal     : Rp 17.000.000 

3. Place (Tempat) 

Studio Little Teacup: Jln. Tanjung Duren Utara III No. 302. Jakarta Barat 

4. Promotion (Promosi) 

Saat ini promosi yang telah dilakukan baru melalui mulut-ke-mulut dan 

melalui sosial media Facebook dan Instagram. 
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Dari analisis 4P tersebut dapat disimpulkan bahwa Little Teacup belum memiliki 

website untuk mempromosikan usahanya. Selain itu informasi paket produk dan 

alamat lokasi dari studio Little Teacup akan penulis cantumkan pada konten 

website untuk memberikan informasi kepada pengakses. 

3.1.2.  Wawancara Kepada Target 

Wawancara dilakukan kepada 10 responden yang merupakan ibu muda berumur 

23-27 tahun yang sedang hamil atau sudah memiliki bayi. Wawancara ini 

dilakukan untuk mengetahui media yang tepat dan paling sering digunakan oleh 

target dalam mencari informasi tentang fotografi bayi, selain itu wawancara ini 

juga dilakukan agar penulis mendapatkan informasi mengenai konten-konten 

dibutuhkan target dalam sebuah website fotografi bayi, sehingga website ini dapat 

mencapai apa yang diinginkan target dan diharapkan dapat meningkatkan 

penjualan Little Teacup. 

Berikut hasil pertanyaan wawancara yang pertama yaitu mengenai 

pencarian pertama yang akan dilakukan responden jika mereka membutuhkan jasa 

fotografi untuk buah hatinya. 

Tabel 3.1 Hasil Pertanyaan Wawancara Pertama 

Tanya Teman Pencarian Web Brosur Koran Majalah Billboard 

2 8 0 0 0 0 

 

Dari tabel diatas terpapar bahwa 2 responden memilih untuk bertanya teman 

terlebih dahulu jika mereka membutuhkan jasa fotografi untuk buah hatinya, 

alasannya karena ingin meminta rekomendasi dari teman. Lalu 8 responden 
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melakukan pencarian web mayoritas mengatakan bahwa melalui pencarian web 

dapat dilakukan lebih cepat lebih mudah karena dapat melalui gadget.  

Lalu respon pertanyaan wawancara kedua mengenai apa saja yang 

dibutuhkan jika responden berkunjung ke dalam sebuah web fotografi bayi, 

ditunjukan pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 Hasil Pertanyaan Wawancara Kedua 

Peta Lokasi Promosi Daftar 

Harga 

Biodata 

Fotografer 

Kontak Portfolio 

7 9 10 0 10 10 

  

Tabel Pesanan List Konten Terbaru Newsletter Form 

3 3 1 

 

Dari tabel diatas ditunjukan bahwa konten yang paling dibutuhkan target dalam 

sebuah website fotografi bayi adalah peta lokasi, promosi, daftar harga, kontak, 

dan portfolio. Namun untuk daftar harga tidak dapat penulis tampilkan dalam 

perancangan website dikarenakan pihak Little Teacup tidak bersedia 

mencantumkan daftar harga pada websitenya. Sehingga penulis hanya akan 

mencantumkan informasi tentang paket produknya saja tanpa ada informasi 

harganya. 

3.2.  Mind Mapping 

Dari kerangka berpikir yang penulis lampirkan dibawah penulis menemukan kata 

kunci utama yaitu bayi, kehamilan, fotografi, dan handmade. 4 kata kunci utama 
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tersebut tersimpulkan pada produk utamanya yang unik yaitu Baby’s Moonshine. 

Keunikan tersebut selain membedakan dengan kompetitornya juga memiliki 

tujuan yaitu agar bayi yang belum mampu berdiri dan bergaya bebas dapat difoto 

dengan penataan properti handmade yang maksimal dan sesuai keinginan klien, 

sehingga foto yang dihasilkan khusus diciptakan hanya untuk seorang bayi saja 

dan menjadikan sang ibu dan bayi mendapatkan momen yang sangat spesial dari 

foto yang di hasilkan. Hal ini dikarenakan penempatan dari properti tersebut 

diletakan pada dasar studio menggunakan materi handmade yang aman untuk 

bayi. 

 

Gambar 3.3. Mind Mapping 
(Dokumentasi pribadi, 2014) 

3.3.  Studi Visual 

Penulis melakukan studi visual dengan mempelajari referensi dari website 

fotografi bayi yang sudah pernah dibuat sebelumnya oleh perusahaan fotografi 
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bayi lainnya. Penulis mempelajari website dari WD Photoworks yang merupakan 

perusahaan fotografi bayi yang sudah cukup terkenal dan sukses di Jakarta. 

 

Gambar 3.4. Header WD Photoworks 
(www.wdphotoworks.com, 2014) 

Penulis membandingkannya dengan bagian kepala web dari WD Photoworks 

yang ditunjukan pada gambar diatas. Terlihat peletakan identitas website berupa 

tulisan “wdphotoworks” dengan penambahan tagline diletakan di bagian paling 

atas web dan peletakan navigasi yang dipisahkan oleh warna. Prinsip desain yang 

digunakan dalam pembuatan bagian kepala website ini adalah keseimbangan yang 

ditunjukan dari ukuran dari nama perusahaan dan ukuran slider foto yang 

diletakan sedemikian rupa. Hal ini bertujuan agar orang berfokus pada nama 

perusahaan dan taglinenya serta foto yang memberikan gambaran secara visual 

perusahaan WD Photoworks bergerak pada bidang fotografi bayi. 
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Gambar 3.5. Konten WD Photoworks 
(www.wdphotoworks.com, 2014) 

Terlihat pada bagian foto kanan atas yang ditunjukan oleh kursor berubah menjadi 

informasi mengenai foto tersebut. Lain halnya dengan WD Photoworks, yang 

peletakan kontennya juga menggunakan prinsip pengulangan. Namun untuk segi 

kemudahan akses bagi pengguna agak sulit karena harus menggulung halaman 

terlebih dahulu untuk melihat konten selanjutnya. Walaupun memang info tentang 

konten yang ingin diakses sudah terlihat langsung. Tampak visual dari konten WD 

Photoworks dapat dilihat pada gambar diatas. 

 

Gambar 3.6. Footer WD Photoworks 
(www.wdphotoworks.com, 2014) 
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Lain halnya dengan bagian kaki dari WD Photoworks yang ditunjukan pada 

gambar diatas. Penulis menemukan hal yang cukup berbeda dari bagian kaki 

Junia, yaitu pada fitur pencarian. Menurut penulis fitur pencarian cukup berguna 

untuk website WD Photoworks karena perusahaan tersebut memang memiliki 

arsip yang cukup banyak. 

 Dari website tersebut penulis menemukan tema warna yang lembut dan 

halus yang juga memberikan kesan atau rasa yang nyaman dan sangat identik 

dengan bayi. Sehingga penggunaan warna juga menjadi faktor daya tarik yang 

cukup penting untuk memberikan penandaan visual yang tepat bagi pengguna 

website. 

3.4.  Konsep Kreatif 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah penulis buat, penulis 

mengembangkannya menjadi konsep utama dari website Little Teacup yang 

dibuat, yaitu mengutamakan penggunaan tema handmade pada pembuatan 

elemen-elemen visualnya. Karena keunikan utama dari Little Teacup tersebut 

yang membuat properti untuk fotonya menggunakan bahan-bahan yang buatan 

tangan. Hal ini bertujuan untuk semakin menonjolkan ciri khas dari Little Teacup 

yang sangat berhubungan dengan elemen-elemen visual yang terlihat seperti 

buatan tangan. 

Selain itu elemen-elemen visual tersebut dibuat agar dinamis dan menarik, 

serta dikomposisikan dengan foto-foto tentang proses pembuatan foto maupun 

portfolio dari Little Teacup yang juga dimasukan ke dalam website tersebut. 
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