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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Data Primer 

Restoran Pizza Bakar LaCroazia yang bertempat di ruko Glaze, Gading Serpong, 

dibangun pertama kali tanggal 5 Januari 2014 oleh Setya Pavokovic dan Ivan 

Pavokovic. Restoran ini memiliki konsep yang unik dan berbeda dengan restoran 

lainnya, yaitu menyajikan pizza yang berciri khas dari negara Kroasia. Beberapa 

bahan juga didatangkan langsung dari negara tersebut untuk menjaga kualitas dan 

rasa dari pizza, yaitu minyak zaitun, daging ham, dan keju. Selain itu, rasa pizza 

juga terasa lebih orisinil karena didukung dengan juru masak (chef) yang berasal 

dari negara Kroasia. 

 Adapun ide menarik dan niat yang kuat dari kedua pasangan suami istri ini 

untuk membuka restoran pizza telah muncul sejak tahun 2012, namun akhirnya 

keinginan tersebut tercapai saat diawal tahun 2014 dengan menyewa di salah satu 

ruko dalam kawasan Gading Serpong, Tangerang. Alasan mengapa mereka 

memilih di daerah Gading Serpong adalah karena daerah tersebut memiliki 

potensi yang cukup besar untuk mengembangkan bisnis, khususnya dalam bidang 

kuliner. Selain itu, karena restoran ini memiliki target pasar untuk kalangan 

menengah hingga kalangan atas. 

 Adapun nama dari restoran Pizza Bakar LaCroazia ini memiliki arti ”Pizza 

Bakar ala Croatia” atau pizza bakar yang khas dari negara Kroasia. Dengan 

penggunaan nama restoran tersebut diharapkan memiliki kesan simpel, unik, dan 
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dapat menjadi daya tarik yang kuat, sehingga konsumen menjadi penasaran dan 

ingin mencoba pizza yang disajikan pada restoran ini. 

 Kekuatan dan keunggulan daripada brand yang ingin ditonjolkan pada 

restoran ini berkembang dengan pesat pada tahun pertama. Menurut pengakuan 

dari pemilik restoran, pada hari biasa pelanggan kurang lebih 20 orang, sedangkan 

untuk akhir pekan (jumat hingga minggu) pelanggan dapat mencapai dua kali 

lipatnya. Dengan hitungan secara umum, dalam sebulan restoran ini mampu 

menjual pizza sebanyak 1.200 loyang. 

 Disamping itu, restoran Pizza Bakar LaCroazia juga mengadakan acara 

pembuatan pizza khusus untuk anak-anak dengan tema “Junior Pizza Maker” 

pada tanggal 1 Juli 2014. Acara ini dibuat untuk melatih daya kreativitas anak-

anak dalam membuat makanan sendiri, khususnya adalah pizza. Anak-anak dapat 

memilih ingin membuat pizza dengan taburan dan varian sesuai dengan keinginan 

sendiri. Untuk bahan-bahan pembuatan pizza pun telah disediakan pada restoran. 

 Untuk penggunaan desain logo pada restoran ini memiliki konsep yaitu 

agar memiliki kelangsungan bisnis (perputaran), dan memiliki ikon khusus berupa 

visual „api‟ untuk mendukung konsep dari restoran yang menjual makanan berupa 

pizza yang dibakar. Desain logo ini dibuat dengan menggunakan Adobe 

Photoshop oleh salah seorang desainer grafis. 
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Gambar 3.1 Juru Masak Membuat Adonan Pizza 
(Sumber: dok. pribadi) 

 

Gambar 3.2 Acara “Junior Pizza Maker” 
(Sumber: www.facebook.com/lacroazia) 

      

Gambar 3.3 Artikel Tabloid Restoran Pizza Bakar LaCroazia 
(Sumber: tabloid Lezat Edisi Wirausaha) 
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3.1.1. Wawancara 

Penulis telah melakukan proses wawancara pada pemilik dari restoran Pizza 

Bakar LaCroazia yang bernama Setya Pavokovic dan Ivan Pavokovic, untuk 

mendapatkan data primer (sumber utama). Wawancara ini penulis lakukan 

sebanyak dua kali di restoran Pizza Bakar LaCroazia yang terletak di Ruko Glaze, 

Gading Serpong. Wawancara pertama kali dilakukan pada tanggal 9 November 

2014 pada pukul 13.15 WIB, untuk wawancara selanjutnya dilakukan pada 

tanggal 18 Februari 2015 pada pukul 15.30 WIB.  

 Pada saat ini, restoran Pizza Bakar LaCroazia memiliki 15 varian pizza, 3 

jenis salad, dan 1 menu spageti. Sedangkan untuk minuman, ada 12 varian 

smoothies, 4 spritzer, softdrink, lemon tea, lemonade, dan orange juice. Varian 

minuman favorit dari para pelanggan adalah LaCroazia Smoothies (Grapes, 

Blueberry, dan Fresh Lemon), Nojito, Pineapple Mint Spritzer, Frozen Mojito, 

dan Blue Margarita. Untuk pizza, harga yang ditawarkan berkisar Rp 53.000 – 

77.000 dengan porsi sedang (6 potong), untuk spaghetti bolognaise harga yang 

ditawarkan yaitu Rp 55.000, sedangkan untuk harga minuman berkisar Rp 6.000 – 

Rp 20.000. Pemilik restoran menambahkan bahwa untuk kedepannya, restoran ini 

akan menambah menu pasta lainnya agar menu makanan dapat lebih bervariasi. 

Restoran ini kini pun telah dapat menerima layanan pesan antar dengan minimum 

pembelian Rp 60.000 untuk kawasan Gading Serpong dan Kelapa Dua. Pemilik 

restoran juga mengatakan bahwa restoran ini lebih ditargetkan untuk kalangan 

menengah hingga menengah keatas. 
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 Pizza yang menjadi andalan pada restoran ini adalah pizza Black Frutti Di 

Mare yang berwarna hitam. Penggunaan warna adonan pizza yang berbeda 

dibandingkan adonan pizza pada umumnya menjadi daya tarik pelanggan untuk 

mencoba. Adapun warna hitam yang digunakan pada adonan pizza ini 

menggunakan bahan alami yaitu berasal dari tinta cumi-cumi. Konsep makanan 

yang disajikan pada restoran ini mirip dengan Black Risotto (makanan khas dari 

negara Kroasia). Letak kesamaan antara pizza Black Frutti Di Mare dengan Black 

Risotto ini adalah menggunakan tinta cumi-cumi sehingga berwarna hitam yang 

alami dan menyehatkan. Selain adonan yang berasal dari hewan laut, topping pada 

pizza Black Frutti Di Mare juga menggunakan makanan laut, yaitu kerang dan 

cumi-cumi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pizza hitam adalah pizza seafood. 

 Adapun menu pizza yang tidak hanya memiliki taburan berupa daging dan 

sayuran tetapi juga terdapat pizza manis dan pizza hitam, selain menarik perhatian 

pelanggan untuk mencoba, pelanggan juga mengabadikan foto pizza tersebut dan 

kemudian membagikannya pada media sosial berupa Twitter, Instagram dan Path. 

Hal inilah yang menjadi daya tarik rekan atau keluarga dari pelanggan untuk ingin 

mencoba, lalu akhirnya membuat pelanggan lama bertahan dan pelanggan baru 

mulai berdatangan. Disamping itu, pemilik restoran menambahkan bahwa 

pelanggan setia restoran Pizza Bakar LaCroazia tidak hanya terdapat pada daerah 

Tangerang saja, tetapi juga pelanggan tersebut datang dari luar Tangerang, yaitu 

seperti Jakarta, Bekasi, dan Bandung. 

 Selain wawancara dengan pemilik restoran, penulis juga mewawancarai 7 

orang pelanggan untuk mendapatkan data berupa testimonial. 4 diantara 7 orang 
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pelanggan mengetahui restoran Pizza Bakar LaCroazia berdasarkan dari 

rekomendasi rekan dekat, kemudian pelanggan tertarik ingin mencoba. Sedangkan 

untuk kualitas, pelanggan menuturkan pendapatnya yang berbeda-beda tetapi 

memberikan nilai positif bagi restoran Pizza Bakar LaCroazia sehingga pelanggan 

akan tertarik untuk mengonsumsi pizza secara berlanjut. 

 Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari data berupa wawancara 

adalah target restoran Pizza Bakar LaCroazia merupakan menengah hingga 

menengah keatas. Hal tersebut dapat dilihat dari segi harga untuk makanan dan 

minuman, serta penggunaan bahasa inggris pada nama makanan serta minuman. 

Selain itu, hal ini pun didukung dengan membuka bisnis kuliner di wilayah yang 

sedang berkembang yaitu Gading Serpong. Hasil wawancara pada pemilik 

restoran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan pelanggan cukup 

tinggi, karena pelanggan biasanya akan membagikan foto melalui jejaring sosial 

(Twitter, Instagram, Path). Alhasil, pelanggan lama tetap setia bertahan dan 

pelanggan baru mulai berdatangan. Tak jarang pula pelanggan setia dari restoran 

ini berasal dari luar Tangerang, seperti Jakarta, Bekasi, dan Bandung. Kemudian, 

Untuk menjangkau pelanggan yang datang dari beberapa daerah Jabodetabek, 

pemilik restoran mengatakan bahwa restoran ini akan membuka cabang di Jakarta. 

3.1.2. Pengamatan Lapangan/Observasi 

Penulis telah melakukan observasi langsung untuk mengamati secara lebih dekat 

terkait lingkungan disekitar restoran Pizza Bakar LaCroazia. Hasil dari observasi 

yang telah diperoleh berupa dokumentasi foto. 
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Gambar 3.4 Tampak Depan Restoran Pizza Bakar LaCroazia 
(Sumber: dok. pribadi) 

 

 

Gambar 3.5 Suasana Interior Restoran Pizza Bakar LaCroazia 
(Sumber: www.facebook.com/lacroazia) 

 

 Restoran yang terletak dipinggir jalan raya ini memiliki suasana tempat 

sejuk dengan angin sepoi-sepoi tanpa menggunakan penyejuk ruangan berupa AC 

(Air Conditioner). Untuk interior, suasana dalam ruangan lebih banyak 

menggunakan warna merah muda dan ungu. Warna-warna tersebut dilihat dari 

pengaplikasian pada taplak meja, tungku, buku menu, hingga pada hiasan 

ruangan. Pada restoran ini disediakan 6 buah meja dan terdapat sekitar 25 kursi. 

Dapur yang merupakan dapur terbuka (open kitchen) terletak pada sudut ruangan 
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dibawah tangga, sehingga ketika pelanggan masuk ke restoran pelanggan  dapat 

langsung melihat sebuah tungku besar yang berwarna ungu. Pada bawah tangga, 

terdapat juga dua buah lemari pendingin berwarna putih dan merah. Kulkas 

berwarna putih berisi bahan-bahan dalam pembuatan pizza, sedangkan lemari 

pendingin berwarna merah berisi minuman yang dijual pada pelanggan. Adapun 

pemisah antara dapur dengan meja dan kursi pelanggan adalah meja kayu 

panjang, dan kedua kulkas tersebut. 

 Pada dinding sebelah kiri di daerah dapur, tergantung bendera berwarna 

merah-putih-biru dengan kotak-kotak putih merah dibagian tengah bendera. 

Bendera ini diketahui adalah bendera dari negara Kroasia. Untuk dinding sebelah 

kanan dan kiri di daerah pelanggan, tergantung beberapa foto keindahan negara 

Kroasia dengan ukuran kecil yang dibingkai kayu. Pelanggan pun dapat melihat 

indahnya negara Kroasia dengan dokumentasi berupa foto. Dinding pada restoran 

ini tak hanya dihiasi oleh foto yang dibingkai kayu dan bendera asal Kroasia saja, 

tetapi juga dihiasi oleh stiker dinding (wall sticker) besar dengan gambar bunga 

berwarna merah muda dan ungu. Didekat stiker dinding itu pula diletakkan hiasan 

dinding berupa bunga yang berwarna ungu dan beberapa vas bunga kecil. 

 Berdasarkan hasil proses pengamatan lapangan yang penulis lakukan, data 

yang dapat penulis peroleh bahwa para pelanggan lebih banyak memilih makan 

ditempat daripada membawa pulang. Pelanggan yang datang pun mayoritas 

adalah anak muda. Biasanya ketika datang, mereka akan memesan pizza terlebih 

dahulu dan ketika pizza sudah siap disantap, mereka akan memotret pizza tersebut 
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baru kemudian akan menikmati pizza yang dipesan. Selain itu, pelanggan yang 

datang juga lebih banyak menghabiskan waktu untuk makan pizza bersama rekan 

daripada dengan keluarga. Untuk pelanggan yang lebih banyak terdapat pada 

malam hari di akhir pekan, yaitu hari Jumat hingga Minggu. 

 Disamping itu, media promosi pada restoran berupa billboard lebih 

menonjolkan nama „pizza bakar‟ dibandingkan „LaCroazia‟ padahal kedua nama 

tersebut masih termasuk dalam satu nama restoran, sehingga hal itu membuat 

pelanggan maupun calon pelanggan mengetahui bahwa restoran tersebut bernama 

„pizza bakar‟ saja, sebab tulisan „LaCroazia‟ tidak terlihat menonjol. Warna yang 

digunakan pun tidak menggunakan warna untuk restoran yang mencolok seperti 

warna merah. Selain itu, logo pada restoran juga tidak terlihat menonjol karena 

warna logo dan latar belakang gambar menyaru, yaitu cenderung menggunakan 

warna ungu. Tidak hanya warna yang memengaruhi hal tersebut, logo restoran 

juga ukurannya lebih kecil daripada tulisan „pizza bakar‟. Oleh karena itu, hal 

tersebut membuat logo menjadi sulit dikenali dari kejauhan. 

 Untuk media promosi yang diletakkan pada luar restoran hanya terdapat 1 

billboard, dan 2 spanduk. Pada masing-masing kaca jendela restoran ditempel 2 

buah stiker bergambar logo restoran. Sedangkan untuk media promosi dalam 

ruangan, restoran ini memiliki kartu nama sekaligus brosur dan daftar menu untuk 

pesan antar (delivery order). 

 Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang telah dilakukan, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa untuk letak dari restoran Pizza Bakar LaCroazia 
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terletak dipinggir jalan raya. Penempatan interior sudah cukup baik, karena dapur 

tempat pembuatan pizza dapat terlihat dengan jelas oleh pelanggan. Pelanggan 

juga cukup ramai, terutama pada malam hari saat akhir pekan. Pelanggan biasanya 

memotret pizza yang telah disajikan terlebih dahulu sebelum menyantap pizza 

untuk membagikannya pada media sosial. 

 Untuk interior dari ruangan, suasana Kroasia kurang dapat dirasakan 

karena media penghias pada ruangan sangat minim, yaitu hanya berupa bendera 

dari negara Kroasia dan beberapa foto pemandangan Kroasia yang digantung di 

dinding, sehingga kesan „pizza’ yang memiliki cita rasa dari negara Kroasia tidak 

dapat dihadirkan pada interiornya dengan baik. 

 Untuk dari segi logo, warna yang digunakan pada logo tidak mewakili 

warna pada makanan, khususnya untuk restoran pizza sehingga kurang dapat 

menarik perhatian konsumen. Selain itu, logo yang digunakan pada restoran tidak 

terlalu menonjol terutama pada billboard yang terletak pada bagian eksterior dari 

restoran, ukuran logo lebih kecil daripada tulisan „pizza bakar‟ sehingga logo 

tersebut sulit dikenali apabila dilihat dari kejauhan. Tidak hanya berbicara 

mengenai kesan dari warna yang digunakan dan ukuran logo, penggunaan warna 

logo tersebut juga menyaru dengan latar belakang gambar sehingga sulit untuk 

dilihat dan dibedakan. 

3.1.3. Hasil Survei Kuisioner 

Dalam melakukan penelitian untuk tugas akhir ini, penulis menggunakan survei 

berupa membagikan kuisioner pada 100 orang responden, dimana 35 orang 
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responden adalah pelanggan dari restoran Pizza Bakar LaCroazia, sedangkan 

untuk 65 orang responden adalah bukan dari pelanggan restoran Pizza Bakar 

LaCroazia. Pembagian kuisioner ini digunakan untuk melengkapi data pendukung 

berupa data kuanitatif. 

3.1.3.1. Pelanggan Restoran Pizza Bakar LaCroazia 

Berikut terlampir hasil dari survei pada para pelanggan restoran Pizza Bakar 

LaCroazia tanggal 22 – 26 Februari 2015. 

 

 

Gambar 3.6 Rentang Usia Pelanggan 
(Sumber: dok. pribadi) 

 

Pada grafik tersebut terlihat bahwa restoran Pizza Bakar LaCroazia ini lebih 

didominasi oleh pelanggan dengan rentang usia 20-25 tahun yaitu sebanyak 19 

orang dan usia 26-30 tahun yaitu sebanyak 11 orang. Sedangkan untuk usia diatas 

30 tahun terjadi penurunan tingkat pelanggan, dimana pada usia 31-35 tahun 

hanya terdapat 3 orang, usia 36-40 tahun 2 orang, dan tidak terdapat pelanggan 

dengan usia diatas 40 tahun. 

Rentang Usia Pelanggan 

20-25 tahun

26-30 tahun

31-35 tahun

36-40 tahun

> 40 tahun
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Gambar 3.7 Jenis Kelamin Pelanggan 
(Sumber: dok. pribadi) 

 

Sebanyak 23 orang pelanggan dari restoran Pizza Bakar LaCroazia adalah 

perempuan, dan 12 orang pelanggan adalah laki-laki. 

 

 

Gambar 3.8 Pendapatan Pelanggan Dalam Sebulan 
(Sumber: dok. pribadi) 

 

Pada grafis terlihat bahwa sebanyak 11 orang pelanggan memiliki pendapatan 

dibawah Rp 3.000.000 dalam sebulan, 19 orang pelanggan memiliki pendapatan 

Rp 3.000.000 – Rp 6.000.000 dalam sebulan, dan 5 orang pelanggan memiliki 

pendapatan Rp 7.000.000 – Rp 10.000.000 dalam sebulan. 

Jenis Kelamin 

Laki-laki

Perempuan

Pendapatan 

< Rp 3.000.000

Rp 3.000.000 - 6.000.000

Rp 7.000.000 - 10.000.000
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Gambar 3.9 Kesan Logo Restoran yang Dirasakan 
(Sumber: dok. pribadi) 

 

Kesan yang pelanggan restoran rasakan ketika melihat logo pada restoran Pizza 

Bakar LaCroazia tidak menarik sebanyak 12 orang, bukan restoran logo sebanyak 

10 orang, sulit dikenali atau sudah lupa logonya sebanyak 9 orang, dan pelanggan 

yang mengatakan bahwa logo sudah cukup menarik sebanyak 4 orang. 

 

 

Gambar 3.10 Kesan Nama „LaCroazia‟ yang Dirasakan Pelanggan 
(Sumber: dok. pribadi) 

 

Sebanyak 21 orang pelanggan mengatakan bahwa ketika mereka mendengar nama 

„LaCroazia‟ mereka merasakan nama restoran Eropa (bukan restoran dalam 

negeri), sebanyak 6 orang pelanggan mengatakan restoran dari negara Kroasia. 

Kesan Logo 

Sulit Dikenali / Sudah Lupa

Bukan Restoran Pizza

Cukup Menarik

Tidak Menarik

Kesan Nama LaCroazia 

Restoran Eropa (bukan lokal)

Negara Kroasia

Lainnya
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Gambar 3.11 Daya Tarik yang Dirasakan Responden 
(Sumber: dok. pribadi) 

 

Perihal utama yang unik dan menjadi daya tarik pelanggan untuk mencoba pizza 

pada restoran Pizza Bakar LaCroazia adalah juru masak (chef) yang berasal dari 

negara Kroasia adalah 12 orang, lalu 10 orang menjawab untuk varian atau 

topping yang banyak dan bervariasi. 

 

Gambar 3.12 Pelanggan Mengetahui Restoran Pizza Bakar LaCroazia 
(Sumber: dok. pribadi) 

 

Sebagian besar pelanggan dari restoran Pizza Bakar LaCroazia mengetahui perihal 

restoran tersebut berdasarkan rekomendasi dari rekan ataupun saudara dengan 22 

orang. 6 orang pelanggan mengetahui karena sedang melewati tempat atau sedang 

berjalan-jalan dan menemukan satu restoran baru yang tampaknya menarik. 

Daya Tarik 
Varian / Topping

Juru Masak (Chef)

Penyajian

Tempat

Lainnya

Mengetahui Darimana? 

Rekomendasi Rekan

Media Promosi

Media Sosial

Sedang Lewat / Jalan-jalan

Lainnya
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Gambar 3.13 Tingkat Loyalitas Pelanggan 
(Sumber: dok. pribadi) 

 

Sebagian besar dari pelanggan yaitu 14 orang pelanggan kadang-kadang 

mengunjungi pada restoran ini, sedangkan sebanyak 9 orang pelanggan 

mengunjungi pada restoran ini 1-2 kali dalam 1 bulan, 3 orang pelanggan 

mengunjungi restoran ini sebanyak 3-4 kali dalam 1 bulan, dan sisanya yaitu 9 

orang pelanggan jarang mengunjungi restoran ini. 

 

 Berdasarkan dari hasil survei berupa kuisioner yang telah dilakukan 

penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggan utama pada restoran Pizza 

Bakar LaCroazia adalah anak muda dengan berjenis kelamin perempuan. Secara 

mayoritas pelanggan dari restoran ini telah bekerja dengan pendapatan antara Rp 

3.000.000 – Rp 6.000.000. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa restoran ini masuk 

dalam kategori B+. 

 Untuk kesan logo yang dirasakan pelanggan adalah logonya yang tidak 

menarik, dan sulit dikenali.  Sedangkan untuk kesan nama yang dirasakan, 

Tingkat Loyalitas 

1-2 kali / bulan

3-4 kali / bulan

Kadang-kadang

Jarang
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sebanyak 21 orang pelanggan memberikan jawaban restoran Eropa saat mereka 

mendengar nama „LaCroazia‟. 

 Sebagian besar pelanggan mengetahui dan mencoba pizza yang ditawarkan 

pada restoran ini adalah berasal dari rekomendasi rekan atau keluarga, daripada 

melalui media promosi dan media sosial (Instagram, Facebook, Path, Zomato). 

Selain itu, daya tarik utama pada restoran yang dirasakan oleh pelanggan adalah 

juru masak (chef) yang berasal dari Kroasia sehingga cita rasa pizza dapat 

terkesan lebih orisinil. Daya tarik lainnya adalah varian atau topping pizza yang 

lebih banyak dan lebih beragam dibandingkan restoran pizza kompetitor. 

 Untuk tingkat loyalitas pelanggan, mayoritas dari pelanggan yang 

mengunjungi restoran dan menyantap pizza adalah kadang-kadang (tidak rutin 

dalam satu bulan). 

3.1.3.2. Bukan Pelanggan Restoran Pizza Bakar LaCroazia 

Penulis melakukan survei berupa kuisioner pada 65 orang responden yang bukan 

pelanggan dari restoran Pizza Bakar LaCroazia pada tanggal 22 – 26 Februari. 

 

Gambar 3.14 Top Of Mind Responden 

(Sumber: dok. pribadi) 

Top of Mind 

Pizza Hut

Domino's Pizza

PHD

Henk's Pizza

LaCroazia
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Sebanyak 36 orang responden memilih menyantap pizza saat di Gading Serpong 

yaitu pada restoran Pizza Hut, 27 orang di Domino’s Pizza, 12 orang di PHD, 6 

orang di Henk’s Pizza, dan 3 orang memilih di Pizza Bakar LaCroazia. 

 

 

Gambar 3.15 Pertimbangan Responden Dalam Membeli Pizza 

(Sumber: dok. pribadi) 

 

 

Mayoritas dari responden yaitu sebanyak 29 orang mempertimbangkan dari segi 

promo, 17 orang dari segi varian atau topping, 11 orang dari segi tempat, 2 orang 

dari segi penyajian, dan 6 orang menjawab diluar dari kategori tersebut. 

 

 

Gambar 3.16 Kesan Logo yang Dirasakan Responden 

(Sumber: dok. pribadi) 

 

Pertimbangan Membeli Pizza 

Varian / Topping

Promo

Penyajian

Tempat

Lainnya

Kesan Logo 

Pizza Hut

Domino's Pizza

PHD

LaCroazia
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Semua responden dapat menjawab dengan tepat kesan dan logo dari restoran 

Pizza Hut, Domino’s Pizza, dan PHD yang ditampilkan dalam blind test. 

Sedangkan untuk logo dari restoran Pizza Bakar LaCroazia tidak seorangpun dari 

responden dapat menjawab dengan benar mengenai pesan dan kesan logo yang 

ditampilkan pada visual logo. 

 

 Berdasarkan dari hasil survei secara umum (bukan pelanggan dari 

restoran), maka dapat penulis simpulkan bahwa untuk tingkat top of mind paling 

tinggi yaitu Pizza Hut. Untuk pertimbangan dalam membeli pizza, mayoritas dari 

responden menjawab adalah promo. 

 Untuk kesan dari logo yang ingin disampaikan, semua responden dapat 

menjawab dengan benar mengenai kesan, pesan, dan nama restoran pizza dari 

logo Pizza Hut, Domino’s Pizza, dan PHD. Sedangkan, untuk logo restoran Pizza 

Bakar LaCroazia, persepsi yang dirasakan oleh responden terhadap logo restoran 

tersebut tidak fokus (berbeda-beda), dan tidak ada responden yang dapat 

menjawab dengan tepat mengenai kesan dan pesan yang ingin ditonjolkan. 

3.2. Analisa Logo Pizza Bakar LaCroazia 

 

Gambar 3.17 Logo Restoran Pizza Bakar LaCroazia 
(Sumber: www.facebook.com/lacroazia) 

http://www.facebook.com/lacroazia
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Gambar diatas adalah logo dari restoran Pizza Bakar LaCroazia yang digunakan 

hingga hari ini untuk media kemasan, buku daftar menu restoran, dan media 

promosi berupa transportasi. Pada logo ini, jenis karakter font yang digunakan 

adalah font yang memiliki kait (serif). 

 Terdapat elemen berbentuk segitiga pada lingkaran dalam logo. Bentuk 

segitiga tersebut memiliki makna sebagai bisnis yang selalu berputar atau terus 

berkelanjutan. Pada logo, tulisan “LaCroazia” menjadi penekanan karena warna 

yang digunakan pada logo tersebut dibedakan dengan tulisan “pizza bakar”, serta 

diberi elemen grafis berupa bentuk persegi panjang. 

      

Gambar 3.18 Tampilan Pada Buku Menu 
(Sumber: www.facebook.com/lacroazia) 

 

Sedangkan, untuk media berupa brosur dan media sosial pada Facebook, 

menggunakan logo seperti berikut: 
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Gambar 3.19 Logo Restoran Pizza Bakar LaCroazia 
(Sumber: www.facebook.com/lacroazia) 

 

 Berikut diatas merupakan logo dari restoran Pizza Bakar LaCroazia yang 

digunakan pada media sosial berupa Facebook, dan juga pada media promosi 

berupa brosur yang sekaligus mencakup kartu nama dan menu untuk pesan antar 

(delivery order). 

 Pada logo tersebut, jenis font yang digunakan yaitu tidak memiliki kait 

(sans serif). Hal ini merupakan salah satu pembeda daripada logo restoran 

sebelumnya yang menggunakan font berkait (serif). Elemen grafis yang digunakan 

pun berbeda, dimana pada logo sebelumnya menggunakan persegi panjang, 

sedangkan pada logo ini elemen desain yang digunakan adalah berbentuk pita 

yang melengkung. Pita tersebut terletak pada bagian tengah lingkaran logo yang 

ingin menegaskan tulisan “LaCroazia” daripada tulisan “pizza bakar”. Penegasan 

tersebut juga ditunjukkan dengan penggunaan tulisan “LaCroazia” yang berbeda 

serta lebih tebal dibandingkan dengan tulisan “pizza bakar”. 

 Diantara kedua logo tersebut, terlihat bahwa warna yang digunakan adalah 

kombinasi antara merah muda (pink), ungu, dan putih. Warna merah muda sendiri 

mengandung arti feminin, warna ungu berarti elegan, dan putih memiliki kesan 
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bersih atau tak bernoda. Dalam hal ini, warna merah muda dan ungu tidak 

memiliki makna yang sesuai dengan tempat makan atau restoran cepat saji, karena 

tidak memiliki daya pikat untuk menggoda selera. Warna merah muda yang 

digunakan lebih mengarah ke warna ungu, sehingga terkesan kurang variatif. 

 

Gambar 3.20 Brosur, Kartu Nama, dan Menu Pesan Antar 
(Sumber: pemilik restoran) 

 

 Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa penggunaan logo restoran Pizza Bakar 

LaCroazia menggunakan logo yang berbeda dengan media yang berbeda (tidak 

konsisten). Disamping itu, untuk penempatan tata letak (layout) pada buku menu 

restoran tidak memiliki daya tarik. Elemen grafis dan warna yang digunakan 

terasa tidak tepat, sehingga membuat desain menjadi tidak eye catching. 

 Logo dan tulisan “menu” ditonjolkan dengan ukuran besar, sehingga tidak 

memiliki penekanan (emphasis). Untuk latar belakang, penggunaan gambar pizza 

dirasa kurang tepat, sebab membuat gambar serta elemen desain menjadi 

bertabrakan sehingga memberi kesan desain tidak enak untuk dipandang. Bahan 

pada buku menu yang digunakan berupa kertas yang di laminating dan diikat pada 

kayu yang berbentuk telenan dan menggunakan tali. 
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 Sedangkan untuk brosur yang sekaligus mencakup kartu nama dan menu 

untuk pesanan antar (delivery order), logo dan kontak telepon terlalu menonjol. 

Selain itu komposisi antara tulisan, logo, dan gambar tidak sesuai dengan tata 

letak yang benar sehingga jarak terlihat penuh dan sempit. Bahan yang digunakan 

pada media promosi ini yaitu menggunakan selembar kertas HVS 70 gram 

berukuran A6 yang dicetak menggunakan tinta printer biasa. Dalam hal ini, media 

promosi terkesan rapuh karena tidak menggunakan bahan kertas yang lebih tebal. 

 Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa logo restoran Pizza Bakar LaCroazia yang digunakan pada 

berbagai media tidak konsisten. Selain itu, untuk penggunaan warna logo tidak 

tepat sehingga tidak mampu menjadi daya tarik pelanggan padahal produk yang 

ditawarkan cukup menarik. Logo tersebut juga tidak ditampilkan pada eksterior 

restoran, misalnya berupa billboard dengan ukuran besar sebagai simbol terhadap 

pesan dan kesan yang ingin ditampilkan oleh restoran. Tidak hanya berbicara 

mengenai logo saja, tata letak (layout) dan komposisi yang ditampilkan juga tidak 

tepat, hal ini terlihat pada tata letak brosur dan buku menu. 

3.3. Studi Existing 

Pada proses untuk pembuatan konsep logo ini, penulis mencari referensi gambar 

pada media internet untuk mencari kesamaan unsur pada restoran pizza, restoran 

di Kroasia, dan ciri khas yang terdapat pada negara Kroasia. Beberapa logo 

restoran pizza yakni: 
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Gambar 3.21 Logo Pick a Pizza 
(Sumber: www.google.com) 

 

 Pada logo restoran Pick a Pizza, visual yang ditampilkan adalah jembatan 

Golden Gate, dimana jembatan tersebut merupakan ikon atau simbol yang 

mewakili San Fransisco. Style vektor pada logogram tersebut juga terkesan lebih 

ilustratif dikarenakan menggunakan vektor siluet dari arsitektur jembatan dan 

menggunakan permainan warna merah dan putih, serta terdapat perspektif 

perkotaan yang semakin lama semakin menjauh dan kecil. Disamping itu, sebagai 

penegasan pizza yang khas dari San Fransisco, pada bagian atas logo dituliskan 

“San Fransisco”. 

 Dalam logo ini, ikon tersebut tampak menonjol dibandingkan perkotaan 

yang sebagai latar belakang. Pada bagian bawah tulisan Pick a Pizza, terdapat 

juga gambar beberapa bahan yang digunakan pada pizza tersebut yaitu bawang, 

paprika, dan tomat. Logo Pick a Pizza berbentuk lingkaran, seperti halnya pada 

siluet bentuk pizza. Warna yang paling dominan adalah merah dan hijau. Warna 

lainnya yang mendukung adalah putih, hitam, dan ungu. 



71 
 

 

 
 

 

Gambar 3.22 Logo East Cost Pizza Bar & Grill 
(Sumber: www.google.com) 

 

 Pada logo East Cost Pizza Bar & Grill, visual yang lebih dtonjolkan 

adalah tulisan „PIZZA’. Hal ini terlihat karena ukuran tipografi yang digunakan 

cenderung besar, tebal, dan melewati batas dari lingkaran. Dibawah tulisan 

„PIZZA’ tersebut terdapat bentuk visual potongan pizza. 

 Elemen grafis yang digunakan pada logo ini adalah lingkaran. Untuk segi 

warna, pada logo ini warna yang dominan digunakan adalah putih, merah dan 

hijau. Selain menggunakan kedua warna tersebut, warna lainnya yang digunakan 

untuk mendukung logo adalah kuning, oranye, dan coklat muda. 

 Untuk tipografi yang digunakan pada logo ini font yang memiliki kait 

(serif). Pada logo, terlihat pula bahwa ada dua jenis tipografi yang digunakan, dan 

keduanya adalah tipografi yang memiliki kait. Adapun perbedaan dari dua jenis 

font yang digunakan adalah yang lebih tebal dan lebih tipis. Pada serif yang lebih 

tebal terletak pada tulisan „PIZZA’, sedangkan pada serif yang lebih tipis terletak 

pada tulisan „EAST COAST BAR & GRILL’. 
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Gambar 3.23 Logo Chicago’s Pizza 
(Sumber: www.google.com) 

 

 

 Pada logo Chicago’s Pizza, visual yang ditampilkan adalah siluet 

perkotaan Chicago. Siluet tersebut berwarna merah, dan semakin kebawah 

bergradasi menjadi hitam. Siluet tersebut menjadi latar belakang dari nama merek 

restoran Chicago’s Pizza, karena letak merek Chicago’s Pizza terletak bagian 

depan dan tipografi tersebut menggunakan garis penegas yang berwarna merah. 

Warna yang dominan digunakan pada logo ini adalah warna merah. Selain itu, 

warna lain yang mendukung adalah hijau, kuning, dan abu-abu. Pada logo ini, 

tidak terdapat bentuk lingkaran seperti siluet pizza, tetapi efek lengkungan 

tersebut disampaikan melalui garis melengkung dibawah nama merek Chicago’s 

Pizza, serta penggunaan tipografi yang tebal, bold, serta cenderung membulat. 

 Dari beberapa referensi dari logo restoran pizza tersebut, dapat dilihat 

bahwa bentuk visual yang terlihat adalah bulat seperti bentuk pizza. Untuk 

kekhasan yang dibawa pada logo terdapat pada siluet dari simbol negara tersebut, 

misalnya jembatan Golden Gate atau bangunan-bangunan tinggi dari perkotaan. 
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Dimana siluet tersebut hanya sebagai pendukung dari logo, yaitu hanya berupa 

latar belakang saja. 

 Mayoritas warna yang digunakan pada logo restoran pizza adalah warna 

merah. Selain warna merah, warna-warna lainnya yang digunakan sebagai 

pendukung adalah kuning, abu-abu, dan hijau. Warna merah digunakan pada 

restoran yaitu untuk menonjolkan produk (warna yang mencolok mata), 

memberikan maksud fast food (cepat saji) atau makanan disajikan masih hangat. 

 Selain logo restoran pizza, penulis juga melihat referensi dari logo restoran 

di negara Kroasia. Berikut beberapa gambar dari logo restoran tersebut: 

 

Gambar 3.24 Logo Butchery & Wine 
(Sumber: www.google.com) 

 

 Pada logo restoran Butchery & Wine, warna yang digunakan sebagai latar 

belakang adalah merah, sedangkan warna pada logogram dan tipografi berwarna 

jingga kecoklatan. Penggunaan warna merah pada latar belakang membuat logo 

terlihat dominan dan mencolok. Pada logogram dari logo tersebut menggunakan 

gambar 2 ekor sapi yang saling berhadapan, dan diantara kedua sapi tersebut 

terdapat 1 buah botol wine (anggur). Visual logogram tersebut menggambarkan 

pengertian dari logotype yaitu yang berarti “pemotongan” dan “anggur”. Adapun 
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visual dari tubuh sapi tersebut terpotong-potong membentuk kotak. Bentuk kotak 

tersebut merupakan perlambangan dari simbol negara Kroasia yang menggunakan 

bentuk kotak-kotak. 

 Tipografi yang digunakan pada logo ini memiliki karakter yang kaku 

(Slab), dan memiliki kait (Serif). Warna yang digunakan pada logo ini terdapat 2 

warna, yaitu merah dan warna jingga kecoklatan. 

 

Gambar 3.25 Logo Dubrovnik Restaurant 
(Sumber: www.google.com) 

 

 Pada logo Dubrovnik Restaurant, warna latar belakang yang digunakan 

adalah merah. Visualisasi pada logo terdapat logogram dan logotype. Pada 

logogram, visual yang disampaikan adalah bentuk kotak-kotak yang berwarna 

putih. Sedangkan untuk logotype yang disampaikan adalah inisial dari nama 

restoran yaitu „D‟ dan „R‟. Bentuk kotak-kotak tersebut merupakan perlambangan 

dari simbol negara Kroasia. 

 Tipografi yang digunakan adalah memiliki kait (Serif), dan karakter pada 

tipografi cenderung bulat. Warna yang digunakan pada logo ini adalah merah, 

putih, dan hitam. 
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Gambar 3.26 Logo Hrvati Bar Pada Sign 
(Sumber: www.google.com) 

 

 Pada logo restoran Hrvati Bar yang terletak pada sign di eksterior ruangan, 

yaitu terdapat bentuk bulu, lain, dan tameng. Tameng yang berbentuk kotak-kotak 

seperti papan catur tersebut terdapat pada bendera negara Kroasia. Dimana 

tameng tersebut memiliki arti sebagai pertahanan dari negara Kroasia. 

 Tipografi yang digunakan pada logo restoran ini adalah memiliki karakter 

yang kaku (Slab) dan memiliki kait (Serif). Pada logo tersebut, warna yang 

digunakan adalah perpaduan antara merah dan putih. Warna lainnya yang 

digunakan adalah hitam. Adapun penggunaan warna merah dan putih merupakan 

perlambangan dari simbol negara Kroasia. 

 Berdasarkan dari beberapa logo restoran yang terdapat di Kroasia, dapat 

dilihat bahwa unsur yang mayoritas terdapat pada logo adalah warna merah, dan 

putih. Selain warna merah dan putih, sebagian kecil logo menggunakan warna lain 

yaitu jingga kecoklatan. Disamping berbicara mengenai segi warna, elemen grafis 

lainnya yang menjadi unsur penting dalam logo restoran di negara Kroasia adalah 

penggunaan bentuk kotak atau persegi. Adapun penggunaan kombinasi warna 
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merah dan putih seperti papan catur (kotak-kotak) merupakan lambang atau ciri 

khas dari negara Kroasia. 

 Untuk tipografi, pada restoran di Kroasia lebih cenderung menggunakan 

tipografi yang berkait dan kaku seperti Slab Serif, serta menggunakan tipografi 

yang cenderung membulat. Sebagian kecil restoran di Kroasia menggunakan 

tipografi berjenis Serif, dan efek kaku tersebut ditemukan karakter yang lurus 

tegak, dan pada kait yang panjang serta runcing. Disamping itu, untuk 

menonjolkan kesan kaku dan kokoh tersebut, sebagian besar logo pada restoran 

Kroasia juga menampilkan efek kaku tersebut dengan menggunakan huruf kapital 

(huruf besar). 

3.4. Analisa SWOT 

3.4.1. Strength (Keunggulan): 

1. Menggunakan dapur yang terbuka (open kitchen) sehingga pelanggan dapat 

melihat proses pembuatan pizza secara langsung. 

2. Juru masak (chef) yang berasal dari negara Kroasia sehingga terasa lebih 

orisinil. 

3. Varian pizza yang unik karena tidak hanya terdapat pizza yang menggunakan 

taburan (topping) berupa daging dan sayuran, tetapi terdapat juga pizza hitam 

dan pizza manis. 

3.4.2. Weakness (Kelemahan): 

1. Keterbatasan tempat dan fasilitas karena bertempat di ruko. 

2. Logo restoran tidak menampilkan pesan dan kesan yang ingin ditonjolkan. 
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3.4.3.   Opportunities (Peluang): 

1. Adanya keunikan dari nama, konsep, penyajian, dan produk pizza yang menjadi  

   daya tarik pelanggan untuk mencoba. 

2. Adanya pertumbuhan pasar bisnis, terutama untuk bisnis kuliner di wilayah 

Gading Serpong. 

3.4.4.    Threats (Ancaman): 

1. Potensi tinggi dari brand luar negeri yang sudah dikenal masyarakat seperti 

Pizza Hut dan Domino’s. 

2. Brand dalam negeri masih dipandang sebelah mata. 

3.5. Analisa STP 

Disamping menganalisa SWOT, penulis melakukan analisa terhadap STP 

(Segmentation, Targeting, Positioning). 

3.5.1. Segmentation (Segmentasi) 

1. Demografis: 

Usia: Kaum remaja hingga dewasa awal dengan kisaran usia 18-33 tahun. 

Jenis Kelamin: Laki-laki dan perempuan. 

Kalangan: Menengah hingga menengah atas. 

2. Geografis: 

Perkotaan di Gading Serpong. 

3. Psikografis: 

Konsumen yang memiliki ketertarikan untuk mencoba jenis makanan baru 

yaitu pizza bakar, untuk konsumen yang gemar dengan makanan cepat saji. 
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3.6. Targeting 

Target primer dari restoran Pizza Bakar LaCroazia adalah masyarakat yang 

bertempat tinggal di wilayah Gading Serpong, Tangerang. Sedangkan untuk target 

sekunder dari restoran ini adalah untuk masyarakat diluar Gading Serpong, yaitu 

daerah Jabodetabek. 

3.6.1. Positioning 

Restoran Pizza Bakar LaCroazia merupakan restoran pizza yang mengunggulkan 

cita rasa pizza mediterania yaitu dari negara Kroasia. Hal ini ditunjukkan dari 

adonan pizza yang tipis dan renyah. Disamping itu, restoran ini menyajikan satu 

varian pizza hitam dengan adonan pizza yang menggunakan tinta cumi-cumi. 

Adapun adonan pizza hitam tersebut menjadi keunikan yang tidak ditemukan pada 

restoran pizza lain. Penggunaan bahan berupa tinta cumi-cumi pada adonan pizza 

memiliki konsep yang sama dengan Black Risotto, makanan khas dari Kroasia, 

yang menggunakan bahan utama berupa tinta cumi-cumi.  

3.7. Analisis Kompetitor 

Pizza Bakar LaCroazia merupakan salah satu restoran yang menyajikan makanan 

cepat saji berupa pizza. Dalam hal ini, restoran yang menyajikan makanan cepat 

saji yang serupa pada kawasan Gading Serpong yaitu Pizza Hut, Domino’s Pizza, 

dan Henk’s Pizza. Adapun restoran yang telah lebih dulu dibangun akan memiliki 

keunggulan yang lebih besar daripada restoran Pizza Bakar LaCroazia. 
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3.7.1. Pizza Hut 

 

Gambar 3.27 Logo Pizza Hut 
(Sumber: http://upload.wikimedia.org/) 

 

 Pizza Hut dibangun pertama kali tahun 1958 oleh Frank dan Dan Carney 

di Kansas. Restoran pizza yang bergaya Amerika ini memiliki slogan “berbagi 

bersama di Pizza Hut” yang mengartikan bahwa saat makan pizza di restoran 

Pizza Hut dapat dinikmati oleh siapa saja dan bersama siapa saja. Selain itu, 

kenikmatan dalam menyantap pizza pun dapat dibagikan bersama dengan rekan 

maupun keluarga. 

 Saat ini, Pizza Hut telah membuka cabang pada 90 negara, dan terdapat 

sebanyak 9.139 outlet (kedai) di belahan dunia. Sedangkan untuk negara 

Indonesia, Pizza Hut memiliki sekitar 200 restoran di 22 propinsi di Indonesia 

dari Aceh hingga Abepura. Dalam hal ini, untuk menjangkau target pasar yang 

luas, khususnya di wilayah Indonesia, Pizza Hut melakukan promosi tidak hanya 

melalui media cetak berupa brosur dan selebaran, tetapi juga melalui media iklan 

televisi dan situs internet (website). 

 Untuk varian makanan berat yang disediakan restoran Pizza Hut, ada 8 

menu pizza, 11 menu pasta, 7 menu nasi. Selain makanan berat, terdapat pula 15 
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menu hidangan sampingan, 8 menu hidangan penutup, dan 31 menu makanan 

untuk sarapan. Sedangkan untuk minuman, terdapat 38 varian minuman yang 

disajikan hangat maupun dingin. Harga pizza yang ditawarkan pada restoran ini 

berkisar Rp 70.000 – Rp 82.000, hidangan sampingan berkisar Rp 12.000 – 

45.000, dan minuman berkisar Rp 5.000 – Rp 35.000. Pizza yang disediakan pada 

restoran ini memiliki beberapa variasi pada topping yaitu daging sapi dan sosis, 

daging ayam dan daging sapi, daging sapi, ikan tuna, keju, seafood (udang, 

kepiting) dan kentang. 

 Logo dari restoran Pizza Hut ini menggunakan ikon dari visual topi koboi, 

dimana koboi sendiri berasal dari negara Amerika Serikat. Sedangkan untuk 

kombinasi warna pada logo, warna yang digunakan adalah merah, hijau, kuning, 

putih, dan hitam. Adapun pengertian warna dalam industri pangan, warna merah 

digunakan untuk menandakan fast food, warna hijau menandakan kealamian pada 

bahan-bahan yang digunakan, warna kuning menandakan keceriaan, putih berarti 

bersih, dan hitam berarti misterius atau dapat memancing daya tarik konsumen. 

 Dengan suksesnya merek Pizza Hut di Indonesia, pada tahun 2007 

dibangun Pizza Hut Delivery (PHD) untuk melayani pesan antar (delivery order) 

dan pesan bawa (take away). Restoran Pizza Hut biasanya terletak didalam mall, 

sedangkan PHD terdapat di ruko kecil di dalam perumahan. Untuk menu yang 

ditawarkan pada PHD, sebagian besar varian makanan sama seperti restoran Pizza 

Hut. Beberapa yang berbeda adalah menu pada hidangan sampingan dan penutup, 

selain itu terdapat juga menu paket hemat berupa Big Box yang dapat dinikmati 

sekeluarga. Disamping itu, harga yang ditawarkan PHD untuk pizza berkisar Rp 
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70.000 – Rp 82.000, menu sampingan Rp 15.000 – Rp 48.000, dan minuman 

berkisar Rp 8.000 – Rp 18.000. Beberapa varian pada topping pizza adalah daging 

sapi, daging sapi dan jamur, ayam dan keju, dan ikan tuna. 

 PHD lebih ingin menonjolkan konsep pesan antar yang cepat dan masih 

panas. Hal ini didukung sistem PHD yang menyatakan bahwa akan ada garansi 

free pizza (pizza gratis) apabila pesanan melebihi waktu 30 menit. Konsep 

tersebut dapat tersampaikan dengan baik pada visual logo yang ditampilkan. 

Dapat dilihat bahwa logo PHD lebih identik dengan warna merah, serta memiliki 

unsur api dan kesan yang lebih “panas” daripada logo Pizza Hut. 

 

Gambar 3.28 Logo Pizza Hut Delivery (PHD) 
(Sumber: http://image6.buzzintown.com/) 

 

 

Gambar 3.29 Poster Pizza Hut Delivery (PHD) 
(Sumber: www.facebook.com/pizzahutdelivery) 

 

Konsep tersebut pun tidak hanya disampaikan melalui logonya saja, tetapi juga 

melalui poster PHD yang ditampilkan sedemikian rupa agar terlihat kesan cepat 
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dan gesit. Hal ini dapat dilihat dengan penggunaan elemen api, warna merah, dan 

terlihat juga bahwa pizza tersebut dibawa oleh seorang laki-laki dengan gaya 

tubuh sedang berlari cepat. 

3.7.2. Domino’s Pizza 

 

Gambar 3.30 Logo Domino’s Pizza 
(Sumber: http://upload.wikimedia.org/) 

 

 Restoran Domino’s Pizza dibangun pertama kali pada tahun 1960 oleh 

Tom Monaghan dan James di Michigan. Hingga saat ini, Domino’s Pizza 

memiliki sekitar 8.000 outlet (kedai) di 54 negara. Sedangkan untuk negara 

Indonesia, terdapat 43 cabang yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Bandung, 

dan Bali.  

 Ada 17 varian pizza yang ditawarkan pada restoran ini, 3 menu pasta, 13 

menu hidangan sampingan, dan 3 hidangan penutup. Sedangkan untuk minuman, 

ada 5 varian minuman ringan yang disajikan. Selain itu, terdapat 6 paket hemat 

yang telah mencakup menu utama berupa pizza, hidangan sampingan, serta 

minuman. Disamping itu, harga yang ditawarkan pada restoran ini untuk pizza 

berkisar Rp 65.500 – Rp 88.500, untuk hidangan sampingan berkisar Rp 14.500 – 
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Rp 43.000, dan untuk minuman berkisar Rp 7.500 – Rp 11.000. Topping pizza 

yang ditawarkan pada restoran ini memiliki beberapa variasi yaitu menggunakan 

daging sapi, daging sapi dan sosis sapi, daging ayam pedas, ayam BBQ, ikan tuna, 

jamur, keju, dan vegetarian (bawang, jagung, tomat, paprika). 

 Pada logo restoran Domino’s Pizza, warna yang digunakan adalah merah, 

putih, dan biru. Kombinasi warna ini merupakan warna yang digunakan pada 

bendera negara Amerika Serikat, asal pembuatan dari restoran. Sedangkan ikon 

yang digunakan pada Domino’s Pizza adalah visual dari kartu domino yang 

merupakan salah satu jenis permainan. Adapun penggunaan visual ini 

memberikan kesan kesenangan dan anak muda. Hal ini didukung juga dengan 

mayoritas pelanggan yang menikmati pizza di Domino’s Pizza adalah anak muda. 

 Untuk media promosi, Domino’s Pizza mempromosikan produknya 

melalui media cetak berupa selebaran yang berisi menu dan daftar harga, media 

iklan TV Commercial, iklan majalah, koran, dan situs internet (website). Bahan 

yang terdapat pada media promosi tersebut berupa art paper dengan ukuran 3xA5. 

Sedangkan untuk iklan TV Commercial, iklan tersebut tidak berlokasi di 

Indonesia, melainkan di Timur Tengah, dan daerah Eropa. 

 Untuk promosi Domino’s Pizza yang menarik perhatian pelanggan yaitu 

karena adanya promo ”buy 1 get 1 free” yang berarti “beli 1 gratis 1”. Promo ini 

berlaku untuk pesan antar melalui telepon khusus di hari Selasa, dan setiap hari 

untuk pesan melalui situs internet (website). Selain itu, Domino’s Pizza juga 
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memiliki sistem garansi gratis pizza atau uang kembali apabila pesanan pizza 

sampai ke pelanggan lebih dari 30 menit. 

 Promosi lainnya yang dilakukan Domino’s Pizza yaitu mengadakan kelas 

atau seminar untuk belajar membuat pizza yang dapat diikuti oleh umum. Adapun 

promosi ini menarik perhatian pelanggan juga karena selain belajar membuat 

pizza sendiri, tetapi juga mendapatkan sertifikat, apron, topi koki, dan kotak pensil 

secara gratis. Acara kelas ini hanya perlu membayar seharga Rp 32.800 untuk per 

orang. 

3.7.3. Henk’s Pizza 

 

Gambar 3.31 Logo Henk’s Pizza 
(Sumber: henkspizza.com) 

 

Henk’s pizza merupakan salah satu restoran pizza yang cukup dikenali, tidak 

hanya dalam kawasan Gading Serpong tetapi juga diluar kota. Hal ini diketahui 

bahwa banyak media dari televisi meliput restoran ini, salah satunya adalah 

TransTV dalam rangka meliput acara kuliner. 

 Berbeda dengan dua restoran pizza sebelumnya, Henk’s Pizza merupakan 

salah satu restoran pizza lokal yang didirikan pada tahun 2009 oleh Hengky. 

Konsep dari restoran ini adalah pizza yang dapat dinikmati oleh beberapa belas 

orang bahkan lebih, karena pizza yang ditawarkan pada restoran ini memiliki 
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ukuran jumbo. Ukuran pizza paling kecil yang disajikan pada restoran ini adalah 

20 inch atau 50 cm, dan ukuran paling besar adalah 32 inch atau 80 cm. Restoran 

Henk’s Pizza yang terletak di ruko Crystal, Gading Serpong, ini menawarkan 14 

varian pizza, 3 jenis makanan sampingan, dan 3 jenis pasta. Pada restoran ini, 

varian pizza yang dihadirkan yaitu dengan menggunakan taburan (topping) berupa 

daging sapi, daging ayam, jamur, salmon dan keju, keju, ikan tuna, serta sayuran. 

Harga yang ditawarkan untuk ukuran kecil adalah Rp 160.000 – Rp 170.000, dan 

untuk ukuran paling besar antara Rp 330.000 – Rp 400.000. 

 Area kirim pesan antar (delivery order) yaitu untuk daerah BSD dan Alam 

Sutera dengan ongkos kirim sebesar Rp 20.000. Sedangkan untuk daerah Jakarta, 

pesanan akan diantar dengan syarat minimal pesanan 4 kotak (box) atau 

membayar ongkos kirim seharga Rp 40.000. Untuk saat ini, restoran ini belum 

memiliki cabang, tetapi untuk kedepannya restoran Henk’s Pizza ini akan 

membuka satu cabang di daerah Sudirman, Jakarta.  

 Pada logo restoran Henk’s Pizza, kombinasi warna yang digunakan adalah 

merah, putih, dan hijau. Merah menandakan nafsu makan dan besar, putih 

menandakan bersih dan tak bernoda, hijau menandakan kealamian untuk bahan-

bahan yang digunakan pada pizza. Untuk tipografi pada logo, jenis font yang 

digunakan adalah Ravie. Font jenis Ravie ini memiliki kesan yang besar dan 

jumbo, karena karakter pada hurufnya besar serta memiliki kontras yang cukup 

tinggi pada stem. 
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 Disamping itu, pada logo terdapat tagline “the biggest regular pizza” 

yang berarti pizza reguler dengan ukuran paling besar. Tagline ini pun mendukung 

konsep pada restoran tersebut untuk mengunggulkan pizza yang berukuran jumbo. 

Adapun ukuran pizza jumbo yang tidak dimiliki oleh restoran pizza lain hingga 

mendapatkan rekor MURI sebagai pizza dengan ukuran terbesar yang pernah 

dibuat di Indonesia. 

 Restoran ini menggunakan media promosi melalui Line, Twitter, 

Instagram, dan Website (situs internet). Pada website yang ditampilkan hanya 

berupa varian menu yang disediakan, harga menu, info kontak, dan galeri foto 

saja, belum dapat menggunakan layanan pesan antar dengan menggunakan 

website. Disamping itu, info dan pemesanan dapat dilakukan melalui telepon, 

BBM, Email, dan Line. 

 

 Berdasarkan hasil analisa dari restoran Pizza Bakar LaCroazia dan restoran 

kompetitor di wilayah Gading Serpong, yaitu Pizza Hut, Domino’s Pizza, dan 

Henk’s Pizza, untuk varian dari restoran Pizza Bakar LaCroazia hampir 

menyetarai restoran kompetitor, tetapi terdapat dua varian menu pizza yang tidak 

ditemukan pada restoran kompetitor, yaitu pizza manis dan pizza hitam. Dalam 

hal ini, perbedaan varian menu pizza yang tidak umum pada restoran Pizza Bakar 

LaCroazia menjadi keunggulan dari restoran daripada restoran kompetitor. 

 Pada pizza hitam adonan yang membedakan adalah adonan pizza yang 

berwarna hitam karena menggunakan tinta cumi-cumi. Keunikan tersebut tidak 
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hanya terletak pada adonannya saja, tetapi juga pada taburan (topping) yang 

digunakan, yaitu berisikan makanan khas laut berupa kerang dan cumi-cumi. 

Sehingga apabila dilihat pada adonan dan taburan (topping) yang menggunakan 

makanan laut, pizza ini dapat dikategorikan menjadi pizza seafood. 

 Apabila dilihat dari segi harga, harga pizza pada restoran Pizza Bakar 

LaCroazia juga hampir menyetarai harga pada restoran kompetitor, yaitu kisaran 

harga Rp 53.000 – Rp 77.000. Sedangkan untuk cabang, restoran ini baru 

mendirikan satu restoran yaitu di Gading Serpong, tetapi untuk kedepannya 

restoran ini akan membuka cabang di Jakarta dalam rangka menjangkau 

pelanggan yang datang dari luar kota, yaitu Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Bandung.  

 Untuk media promosi yang digunakan rata-rata menggunakan 

rekomendasi dari pelanggan dan menggunakan media sosial seperti Instagram, 

Facebook, Twitter, Zomato, Path, dan sebagainya. Media promosi ini tidak hanya 

dilakukan oleh pemilik restoran dalam rangka mempromosikan restoran mereka, 

tetapi juga pelanggan yang membagikan foto pada media tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 


