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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Restoran Dapoer Ciragil 

Restoran Dapoer Ciragil merupakan sebuah usaha di bidang kuliner yang 

menyajikan masakan khas nusantara terutama menu masakan khas Bali. Restoran 

yang berlokasi di jalan Ciragil, Kebayoran Baru ini didirikan pada tahun 2005 

oleh bapak Bagus Oka. Pada awalnya Dapoer Ciragil merupakan gabungan dari 

para pedagang kaki lima yang berasal dari daerah sekitar rumah bapak Bagus, 

namun seiring dengan perkembangannya kini Dapoer Ciragil sudah memiliki koki 

yang memasak sebagian besar makanan yang ada di menu Dapoer Ciragil. 

 

Gambar 3.1 Logo Dapoer Ciragil 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 Dapoer Ciragil merupakan restoran bernuansa Bali yang memiliki target 

konsumen menengah keatas. Media promosi bagi Dapoer Ciragil yang akan 

dirancang harus disesuaikan dengan kebutuhan Dapoer Ciragil sendiri, dan dapat 

terwujud dengan baik apabila memiliki data dan gambaran yang tepat mengenai 
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Dapoer Ciragil. Oleh sebab itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

restoran Dapoer Ciragil yang akan dijelaskan dalam tahap selanjutnya. 

3.1.1. Data Lapangan 

Dalam penelitian restoran Dapoer Ciragil, hal yang paling penting dilakukan agar 

dapat mewujudkan perancangan yang baik adalah mengumpulkan data. Dalam hal 

ini, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data melalui 

observasi lapangan. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data-data baik 

primer maupun sekunder dari berbagai sumber yang ada dan diamati di restoran 

Dapoer Ciragil saat ini secara langsung. 

Restoran Dapoer Ciragil dalam sembilan tahun perkembangannya, saat ini 

memiliki kapasitas yang dapat menampung pengunjung sebanyak seratus lima 

puluh orang. Suasana yang nyaman berbalut atmosfer khas Bali dapat terlihat dari 

display restoran dan patung-patung yang umumnya hanya dapat ditemui di Bali. 

  

Gambar 3.2 Teras Dapoer Ciragil 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Selain menawarkan suasana Bali yang santai di tengah penatnya ibu kota, 

Dapoer Ciragil juga menyediakan ruangan bagi para pekerja kantor di sekitar 

lokasi yang ingin mengadakan rapat dengan atmosfer berbeda. Di lantai dua, 

tersedia private hall dan peralatan band bagi kelompok orang yang ingin 

mengadakan acara seperti gathering, pesta ulang tahun atau pelatihan. Sedangkan 

setiap hari Minggu, ruangan tersebut juga digunakan sebagai studio tari Bali. Hal-

hal yang dilakukan ini merupakan upaya Dapoer Ciragil untuk memberikan 

beragam jenis layanan yang dapat ditawarkan kepada pelanggannya, sekaligus 

memastikan dan meningkatkan kepuasan pelanggannya. 

 

Gambar 3.3 Aula Dapoer Ciragil 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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 Dalam menjaga kualitas makanan yang dijual, Dapoer Ciragil memiliki 

beberapa standart diantaranya adalah bahan baku seperti ayam dan bebek yang 

dipasok hanya akan dipasarkan pada hari itu juga. Sedangkan dalam membeli 

bahan baku, Dapoer Ciragil memiliki pemasok langganan dari pasar. Bahan baku 

yang dipasok juga diambil sendiri oleh karyawan yang betugas untuk membeli 

bahan baku setiap harinya, sehingga dapat dipastikan bahan yang digunakan baru 

dan segar. 

 Tak hanya menjaga kualitas makanan, Dapoer Ciragil juga sangat 

memperhatikan kualitas pelayanan dari karyawannya kepada pelanggan yang 

datang. Oleh sebab itu karyawan yang bekerja sebelumnya diberikan training dan 

karyawan yang sudah bekerja dibriefing secara rutin, sehingga pelayanan yang 

diberikan dapat terus memuaskan pelanggan. Selain itu tempat yang dimiliki 

merupakan milik sendiri, sehingga biaya maintence dan sewa yang dikeluarkan 

tidak tinggi. Hal tersebut yang mendukung Dapoer Ciragil dalam memberikan 

pelayanan dan fasilitas kualitas terbaik dengan harga terjangkau dibandingkan 

dengan para pesaingnya. Sesuai dengan  Dapoer Ciragil yang mengutamakan 4G, 

yaitu good food, good place, good price, dan good service. 

 Sebagai pertimbangan lebih jauh lagi mengenai Dapoer Ciragil, maka 

dilakukan analisa lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan Dapoer 

Ciragil. Analisa yang dilakukan juga mencakup faktor-faktor lain yang dapat  

mempengaruhi perkembangan Dapoer Ciragil, seperti kesempatan dan ancaman 

yang dimiliki. Hasil yang didapatkan antara lain sebagai berikut. 
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Bagan 3.1 SWOT Dapoer Ciragil 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

 Bagan diatas menunjukkan kendala utama Dapoer Ciragil dalam 

mengembangkan bisnisnya adalah tingginya pesaing dan kurang familiarnya 

Dapoer Ciragil di masyarakat. Bagan diatas juga menunjukkan kelebihan Dapoer 

Ciragil dibanding dengan para pesaingnya, seperti nuansa Bali ditengah kota, 

kualitas, dan lengkapnya fasilitas. Dapoer Ciragil juga memiliki kesempatan 

untuk menarik pelanggannya dengan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki yaitu 

suasana Bali yang khas di restorannya. 
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3.1.2. Wawancara Dengan Pemilik Dapoer Ciragil 

Pada tanggal 9 Maret 2014 dilakukan wawancara dengan pemilik Dapoer Ciragil 

sebagai tahap lanjut pengumpulan data. Oleh karena bapak Bagus Oka sedang 

sibuk, maka wawancara diwakilkan oleh anaknya yaitu Ibu Adity Bagus Oka. 

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh 

mengenai Dapoer Ciragil, baik kelebihan maupun kekurangan yang dirasakan 

secara nyata oleh pemilik selama menjalani bisnis ini. 

 Wawancara yang dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain 

bahwa bisnis yang dikembangkan oleh bapak Bagus Oka ini sebenarnya masih 

berjalan dengan baik pada hari-hari biasa, namun saat hari libur atau Sabtu dan 

Minggu pelanggan yang datang berkurang. Hal tersebut yang menyebabkan omset 

di Dapoer Ciragil tidak stabil.   

Ibu Adity juga mengungkapkan kesulitannya dalam melakukan promosi 

diluar Jakarta Selatan, karena Dapoer Ciragil belum memiliki media promosi 

selain media sosial di internet. kebanyakan orang yang datang adalah karyawan 

kantor disekitar lokasi yang menyukai suasana santai dan rasa makanannya yang 

enak. Sedangkan selain karyawan kantoran, jarang yang mengetahui Dapoer 

Ciragil, terutama bagi yang diluar Jakarta Selatan. Promosi yang dilakukan 

melalui media sosial serta media lainnya di internet dirasakan masih belum efektif 

dan kurang berdampak dalam meningkatkan penjualan di Dapoer Ciragil. 
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Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dapoer 

Ciragil perlu memperluas target hingga ke luar Jakarta Selatan. Oleh karena itu 

diperlukan media promosi yang tepat dalam perancangan yang dilakukan, sesuai 

dengan identitas Dapoer Ciragil yang ingin diperkenalkan kepada target secara 

luas, yaitu suasana Bali yang tradisional namun tetap modern menjadi kekuatan 

Dapoer Ciragil dibanding dengan kompetitornya. Penggunaan media promosi 

yang tepat dapat membantu Dapoer Ciragil menarik pelanggan serta memperjelas 

positioningnya di mata masyarakat. 

3.1.3  Kompetitor dan Entitas Sejenis 

Dapoer Ciragil memiliki target menengah keatas, yang tentunya memiliki 

kompetitor sejenis. Beberapa kompetitor sejenis yang dihadapi Dapoer Ciragil 

berada di wilayah Jakarta dan Tangerang, seperti Bebek Tepi Sawah, Bebek 

Bengil, dan Ayam Betutu khas Gilimanuk yang memiliki target market yang sama 

dan menawarkan alternatif menu yang sejenis. Nuansa etnik modern khas Bali dan 

fasilitas lain yang ditawarkan menjadi keunggulan Dapoer Ciragil diantara para 

kompetitornya. 

 Analisa lebih lanjut menunjukkan kecenderungan sebagian besar 

kompetitor untuk lebih memilih mall sebagai tempat yang dianggap potensial 

untuk membuka gerainya. Hal tersebut yang memungkinkan Dapoer Ciragil 

memberikan layanan dengan kualitas yang sama namun dengan harga yang jauh 

lebih terjangkau dikarenakan tempat yang digunakan saat ini merupakan milik 

sendiri. 
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Gambar 3.4 Ayam Betutu khas Gilimanuk 

(Sumber: http://www.zomato.com/) 

 

Gambar 3.5 Bebek Tepi Sawah 

(Sumber: http://myfunfoodiary.com/,  http://www.chicmagz.com/) 
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 Observasi yang dilakukan menunjukkan kecenderungan pemilik restoran 

untuk membuka gerainya di mall. Hal ini menyebabkan terbatasnya fasilitas yang 

dapat diberikan disertai dengan harga yang relatif tinggi.Pemanfaatan strategi 

promosi yang tepat dapat membantu Dapoer Ciragil dalam menghadapi para 

pesaingnya dan menciptakan ketertarikan target terhadap Dapoer Ciragil. 

3.1.4 Kuisioner 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Restoran paling jarang

ditemui adalah nuansa

Bali

Yang pernah

mendengar restoran

Dapoer Ciragil

Dapoer Ciragil

membutuhkan media

promosi

yang dirasa tepat untuk

mempromosikan

dapoer ciragil adalah

media cetak

ya

tidak

 Bagan 3.2 Hasil Survey 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

Dalam penelitian yang dilakukan, kuisioner merupakan salah satu faktor 

pendukung yang mutlak dalam mendapatkan informasi. Kuisioner yang dilakukan 

mendapatkan hasil 100% menyatakan bahwa restoran yang paling jarang ditemui 

Perancangan Media..., Pyrena Yowantoro, FSD UMN, 2014



31 
 

di Jakarta adalah Bali, sedangkan yang pernah mendengar restoran Dapoer Ciragil 

hanya 8 orang dari 30 total responden, yaitu 26% dalam persentase. Sedangkan 

persentase responden yang pernah mendengar Dapoer Ciragil adalah 87% dari 

teman, dan 13% dari internet. Selanjutnya 100% orang menyatakan bahwa Dapoer 

Ciragil memerlukan media promosi, sedangkan media promosi yang dirasa paling 

efektif dalam mempromosikan sebuah restoran adalah media cetak dengan 

persentase 96% dan media elektronik sebesar 6%. 

3.2. Mindmapping 

Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan kesimpulan dalam perancangan 

media promosi yang akan dibuat. Beberapa langkah yang diambil dalam 

perencanaan perancangan tersebut antara lain menonjolkan kekuatan Dapoer 

Ciragil, memberikan nilain jual yang unik dan berbeda dari pesaingnya, serta 

memperkuat positioning Dapoer Ciragil di masyarakat luas. 

 Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya perencanaan konsep kreatif yang 

matang. Oleh sebab itu perlu dilakukan mindmaping untuk memperjelas gambaran 

umum dari penjabaran konsep kreatif yang akan dibuat nantinya.  
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Gambar 3.6 Mindmap 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

 Proses mindmap dari Dapoer Ciragil dapat dimulai dari pemilihan 

beberapa kata kunci utama dimana nantinya akan berujung pada sifat-sifat Dapoer 

Ciragil yang dimiliki saat ini. Selain itu karakter dan kelebihan Dapoer Ciragil 

dapat dilihat dari penjabaran pola pikir diatas secara jelas dan menyeluruh, 

sehingga sangat membantu dalam penetapan ide utama yang ingin ditonjolkan 

dalam perancangan media promosi Dapoer Ciragil. 

 Bersadarkan mindmap yang telah dibuat, kemudian diadaptasi beberapa 

kata kunci utama yang dianggap penting sebagai acuan dalam pembuatan konsep 

media promosi Dapoer Ciragil. Beberapa kata kunci utama yang dirasa tepat 
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sebagai representasi dari Dapoer Ciragil antara lain seperti Bali, tradisional, 

kualitas, modern, lux. 

3.3. Konsep Kreatif 

Dibuatnya mindmap diatas membawa kita pada kata kunci yang akan digunakan 

sebagai acuan dalam pembuatan konsep kreatif bagi perancangan media promosi 

Dapoer Ciragil. Setelah melalui proses mindmap, kemudian timbul pertanyaan 

sebagai hasil penjabaran pola pikir tersebut, antara lain bagaimana cara 

menghasilkan perancangan media promosi yang mencerminkan citra Dapoer 

Ciragil sebagai restoran yang bernuansa bali, berkualitas, dan bergaya modern 

namun tetap memberikan sentuhan traditional, sehingga dapat memvisualisasikan 

suasana di Dapoer Ciragil itu sendiri kepada masyarakat, melalui media promosi 

yang dirancang. 

 Setelah menentukan garis besar konsep yang akan dirancang, kemudian 

dilakukan pendalaman konsep lagi, sehingga menghasilkan konsep visual yang 

lebih spesifik. Konsep yang akan digunakan adalah suasana Bali ditengah kota 

Jakarta. Konsep besar tersebut kemudian dikerucutkan dan divisualisasikan 

melalui aroma Bali, dimana aroma merupakan suatu hal yang sangat berkaitan 

dengan bidang kuliner. Bentuk aroma yang digunakan diadapatasi dari bentuk 

ukiran khas Bali yang melambangkan unsur-unsur kehidupan masyarakat Bali. 

Selain itu digunakan juga kain poleng, yaitu kain bermotif kotak-kotak berwarna 

hitam, putih, dan abu-abu, yang merupakan lambing kepercayaan masyarakat Bali 

yang mengakui adanya keharmonisan dan kesejahteraan diantara perbedaan (Rwa 

Bhineda).  
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 Untuk menghasilkan desain media promosi yang baik, perlu didukung 

adanya elemen-elemen lain yang mendukung, salah satunya fotografi. Fotografi 

yang menarik akan sangat membantu dalam mencapai tujuan promosi, fotografi 

yang menarik juga dapat meningkatkan nilai jual dari produk yang ditawarkan. 

Media promosi yang dirancang juga akan menggunakan elemen-elemen grafis 

khas Bali, dimana suasana Bali merupakan kekuatan utama Dapoer Ciragil yang 

ingin ditonjolkan. Selain itu diharapkan media promosi yang dirancang dapat 

memvisualisasikan Dapoer Ciragil itu sendiri. 

 Selain itu perancangan promosi yang baik juga diperlukan dalam 

pengaplikasian media promosi secara nyata. Oleh karena itu dipilih beberapa 

strategi promosi yang dapat membantu tercapainya tujuan promosi bagi Dapoer 

Ciragil, diantaranya seperti advertising, sales promotion, dan humas. Selain itu, 

visualisasi yang menonjolkan suasana Bali menjadi sebuah stategi visual utama 

yang dirasa dapat menyampaikan pesan promosi kepada umum secara lebih 

menarik dan mudah dimengerti. 

 Media yang digunakan dalam mengaplikasikan desain yang dibuat berupa 

media cetak yang diutamakan pada outdoor promotion seperti iklan elektronik, 

poster, voucher, kartu nama, web banner, signage,dan lain sebagainya, serta 

beberapa media promosi inhouse seperti seragam, brosur, desk banner, dan 

xbanner. 
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