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BAB III  

ANALISIS DATA PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1. Logo Mannabread 

(Sumber: Dokumentasi Mannabread) 

Makna dari kata Mannabread adalah roti yang berasal dari surga (bread from 

heaven). Berdasarkan kisah yang terdapat di alkitab perjanjian lama yaitu dalam 

kitab keluaran. Mannabread merupakan sebuah industri rumahan yang didirikan 

oleh Bapak Paulus Grassius yang bergerak di bidang bakery dan sudah berdiri 

sejak tahun 2004. Mannabread berlokasi di BSD-Nusaloka, Jalan Sumatera Blok 

H2/12 A. Serpong, Tangerang Selatan. Setiap hari Mannabread buka dari pukul 

05.30 sampai 22.00 WIB, dan mampu memproduksi tujuh ribu sampai delapan 

ribu potong roti. Dalam pendistribusian produk, Mannabread hanya 

mengandalkan sistem beli putus dan penitipan ke beberapa tempat seperti 

minimarket dan cafe. Saat ini Mannabread sudah memiliki 60 orang karyawan 

yang terbagi ke dalam beberapa bagian yaitu produksi, finishing, pengemasan, 

pendistribusian, dan administrasi. Mannabread memiliki lebih dari seratus jenis 

varian produk yang dikelompokkan ke dalam jenis roti, pastry, kue basah, dan kue 

ulang tahun. Pada awal Januari tahun 2015, Mannabread menambahkan jenis 
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varian produk baru yaitu roti kesehatan yang terdiri dari Muesli Bread, Pumpkin 

Seeds Bread, dan Mix Seeds Bread. 

3.1.1. Visi dan Misi 

Mannabread memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai tujuan dan impian di 

masa depan yaitu selalu ingin memberikan yang terbaik kepada konsumennya 

dengan menyediakan jenis roti yang lengkap, berkualitas, sehat, dan bercitarasa 

lezat serta menjadikan Mannabread sebagai nomor satu di hati para konsumennya. 

3.1.2. Produk 

Mannabread memiliki lebih dari seratus varian yang dikelompokkan menjadi roti, 

pastry, kue basah, kue tart, dan produk terbaru yaitu roti sehat. Untuk harga jual 

dari jenis roti, pastry, dan kue basah mulai dari Rp 5.000 sampai Rp 15.000 

rupiah. Untuk kue tart dijual dengan harga mulai dari Rp 150.000 sampai Rp 

425.000 rupiah tergantung dari jenis dan ukuran. Sementara untuk jenis roti 

kesehatan yang menggunakan bahan baku dengan harga yang lebih mahal, juga 

berpengaruh terhadap harga jual roti itu sendiri yaitu mulai dari Rp 40.000 sampai 

Rp 50.000 rupiah dengan berat sebesar 500 gram. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Gambar 3.2. Contoh Jenis Kue Basah Mannabread 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.3. Contoh Jenis Pastry Mannabread 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3.4. Contoh Jenis Roti Mannabread 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Gambar 3.5. Contoh Jenis Kue Tart Mannabread 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.6. Jenis Roti Sehat Mannabread 
(Muesli Bread, Mix Fruit Bread, Dark Multi Grain, Grain Muffin) 

(Sumber: Dokumentasi Mannabread) 

3.2. Data Primer 

Pada bagian ini, penulis menggunakan jenis pengumpulan data secara kualitatif 

maupun kuantitatif, yaitu dengan peran penulis yang langsung terlibat dalam 

proses, peristiwa, dan realitas yang ada dari objek penelitian. Data yang dihasilkan 

merupakan data primer berupa hasil dari wawancara, observasi, dan survei 

terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perancangan promosi Mannabread. 

Tujuan dari pengumpulan data primer ini, agar mengetahui secara pasti mengenai 

fakta, target, dan permasalahan yang terjadi dengan objek penelitian. 
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Gambar 3.7. Proses Wawancara Bersama Director Mannabread 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

3.2.1. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dari objek penelitian 

Mannabread, diwakili langsung oleh Bapak Paulus Grassius selaku Director dari 

Mannabread. Selain itu data tambahan diperoleh dari hasil wawancara dengan 

Bapak Sigit selaku Manager, Mbak Susi selaku karyawan, dan konsumen dari 

Mannabread. Wawancara dilakukan selama empat kali pertemuan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dan akurat mengenai Mannabread. 

Tabel 3.1. Jadwal Wawancara 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Tanggal Waktu Lokasi 

24/02/2015 13.00 Outlet Mannabread 
03/03/2015 14.00 Outlet Mannabread 

07/04/2015 13.00 Outlet Mannabread 

16/04/2015 12.00 Outlet Mannabread 
 

 Menurut Bapak Paulus Grassius, Selama ini Mannabread berjalan cukup 

baik dan stabil. Dikatakan stabil karena tidak terjadi penurunan, namun juga tidak 

terjadi peningkatan dalam penjualan selama empat tahun belakangan. Director 

dari Mannabread ini menyadari tidak terjadinya peningkatan dalam penjualan 
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dalam beberapa tahun belakangan diakibatkan karena banyaknya bakery lain yang 

bermunculan dan menjadi pesaing serta belum adanya strategi dan perancangan 

promosi yang dilakukan oleh pihak Mannabread. Tidak dilakukannya promosi 

karena kurangnya akan pemahaman yang dimiliki oleh pihak Mannabread 

mengenai perancangan dan strategi promosi yang harus dilakukan agar menjadi 

tepat guna. Selama ini menurut Bapak Paulus Grassius, Mannabread hanya 

melakukan strategi penjualan dengan sistem titip jual dan beli putus. Sampai saat 

ini Mannabread mendistribusikan produknya ke bebrapa kota yaitu Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan Karawang. Banyak roti yang 

dititipkan di beberapa tempat seperti minimarket, cafe, dan rumah sakit. Namun 

sangat disayangkan harapan untuk daerah BSD sendiri, yang seharusnya dapat 

dijadikan salah satu peluang terbesar untuk mendapatkan konsumen, justru tidak  

menghasilkan, masih banyak konsumen yang kurang mengenal nama 

Mannabread. 

 Dalam proses wawancara juga diketahui bahwa konsep yang dimiliki oleh 

Mannabread adalah ingin menyajikan roti buatan rumah dengan kualitas yang 

baik, sehat dan rasa yang lezat sesuai dengan tagline dari Mannabread. 

Mannabread memiliki produk unggulan baru yang terealisasikan pada bulan 

januari 2015. Produk baru ini dinamakan Muesli Bread, Pumpkin Seeds Bread, 

dan Mix Seed Bread yang mengangkat konsep roti kesehatan karena terbuat dari 

bahan-bahan yang rendah gula dan lemak serta dibuat dengan campuran berbagai 

macam biji-bijian dan menggunakan gula palem. Menurut Bapak Paulus Grassius, 

target dari produk baru ini adalah masyarakat yang menjalani gaya hidup sehat. 
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Awalnya produk ini sebenarnya dibuat karena permintaan dari sebuah rumah 

sakit, yang meminta untuk memproduksi roti dengan bahan-bahan yang rendah 

lemak dan gula. Namun roti sehat ini belum banyak dikenal oleh masyarakat dan 

konsumen Mannabread sendiri, karena tidak adanya usaha untuk mempromosikan 

atau memperkenalkan produk tersebut. Muesli Bread, Pumpkin Seeds Bread, dan 

Mix Seeds Bread ingin diangkat sebagai ciri khas dan keunggulan dari produk 

Mannabread karena mempunyai keunikan dari konsep dan bahan dibandingkan 

roti yang ada di bakery sejenis, karena untuk wilayah BSD, hanya Mannabread 

yang memiliki jenis produk ini. Hal ini menjadi kelebihan tersendiri bagi 

Mannabread dibandingkan dengan para kompetitor. 

 Menurur Bapak Sigit selaku Manager Mannabread, proses pembuatan roti 

dijalankan melalui standar dan prosedur yang sudah memadai. Contohnya dengan 

menggunakan masker dan penutup kepala, guna menjaga kebersihan dari produk. 

Kemudian dari setiap pembuatan roti, setiap bahan-bahan dipilih, ditimbang, dan 

diolah dengan baik, jika terjadi kesalahan maka akan diseleksi kembali. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga kualitas dari produk Mannabread. Sementara untuk 

kualitas rasa, Bapak Paulus Grassius terjun langsung untuk melakukan food 

testing agar rasa tidak berubah dan sesuai standar. 

 Wawancara juga dilakukan terhadap Mbak Susi selaku karyawan 

Mannabread yang memegang kendali cashier. Menurut Mbak Susi, mayoritas 

konsumen belum mengenal produk baru dan unggulan dari Mannabread. 

Konsumen yang kebanyakan adalah wanita dewasa, umumnya membeli roti tawar 

atau roti manis yang sudah dikenal dan dijual di bakery lain. 
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 Untuk memperkuat hasil wawancara yang ada, penulis juga 

mewawancarai konsumen yang datang ke Mannabread. Menurut konsumen 

tersebut, saat membeli roti di Mannabread ia tidak mengetahui jenis roti baru atau 

roti unggulan. Ia hanya membeli roti yang sudah kelihatan dari segi bentuk dan 

isinya. Hal itu disebabkan karena tidak adanya informasi dan promosi yang 

dibuat. Konsumen tersebut tidak mengetahui terdapat produk baru dan unggulan 

dari Mannabread. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.8. Proses Wawancara Bersama Konsumen Mannabread 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Dapat disimpulkan dari hasil wawancara yang didapat oleh penulis bahwa 

Mannabread kurang mengetahui bagaimana cara membuat strategi dan 

perancangan promosi yang tepat dan menarik untuk memperkenalkan produk dan 

nama Mannabread kepada masyarakat, serta masih banyak konsumen yang belum 

mengetahui informasi yang lengkap mengenai produk dari Mannabread. 
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3.2.2. Observasi 

 
Gambar 3.9. Tampilan Mannabread 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Dalam observasi yang dilakukan pada tanggal 6 April 2015 oleh penulis terhadap 

objek dan target perancangan yang berada di di BSD-Nusaloka, Jalan Sumatera 

Blok H2/12 A. Serpong, Tangerang Selatan. Penulis melihat secara keseluruhan 

suasana dari outlet Mannabread dan tempat produksinya.  Luas dari bangunan 

keseluruhan dari Mannabread kurang lebih sekitar 500 meter persegi dengan 

pembagian luas untuk outlet Mannabread sebesar 4 x 3,5 meter dan sisanya adalah 

tempat produksi dari Mannabread. Di dalam outlet Mannabread sendiri terdapat 

tiga susunan rak memanjang yang berada di dua sisi dari dinding. Rak tersebut 

digunakan untuk menaruh produk roti yang ada, kemudian di depan rak terdapat 

etalase pendingin (cold showcase) yang digunakan untuk menaruh kue tart dan 

beberapa minuman. Selain itu juga ada etalase penghangat (hot showcase) yang 

digunakan untuk menaruh beberapa jenis kue basah dan pastry. Disamping etalase 

pendingin dan penghangat juga terdapat satu meja cashier. Pemberian informasi 

untuk jenis roti dan harga sendiri hanya diberikan untuk jenis roti yang ada 

dibagian rak, sementara untuk bagian dari kue basah dan kue tart tidak diberi 

nama dari produk yang dijual, sehingga sering kali membingungkan para 
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konsumen karena tidak terdapat informasi yang jelas. Untuk mengetahui 

informasi mengenai harga dan jenis kue lainnya harus menanyakan langsung 

kepada karyawan Mannabread. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Suasana Produksi 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Kemudian pembagian untuk tempat produksi sendiri dibagi dalam divisi 

untuk pembuatan isi, adonan, finishing, dan pengemasan. Suasana dari tempat 

produksi yang dilihat penulis sangat teratur dan bersih sesuai dengan ketentuan 

dari perusahaan. Produksi dilakukan selama dua kali dalam sehari. Dalam sistem 

produksi Mannabread 60 persen masih mengandalkan tenaga manusia, karena 

jenis varian yang disajikan oleh Mannabread masih membutuhkan keahlian dan 

ketelitian dari manusia, dan 40 persen sudah dibantu oleh mesin pengulenan, 

pemanggangan, pengemasan, penguapan, dan fermentasi. Dalam pembuatan roti 

semua diproduksi dengan bahan yang terpilih dan tidak menggunakan pengawet, 

karena roti Mannabread paling lama hanya bertahan sekitar 3 hari. Roti 

Mannabread selalu disajikan dalam keadaan fresh dan dua hari sebelum tanggal 

kadaluarsa jatuh tempo, roti-roti yang di display akan ditarik dari outlet dan tidak 

akan dijual lagi. 
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 Konsumen yang datang ke Mannabread secara umum membeli jenis roti 

yang sudah terlihat jelas dari jenis, bentuk, dan isinya seperti roti tawar dan roti 

manis yang berisi cokelat atau keju, sementara Mannabread sendiri mempunyai 

banyak varian roti lainnya termasuk varian roti baru yaitu roti kesehatan yang 

mempunyai banyak mafaat. Mannabread banyak dikunjungi pada pukul 06.00 

sampai 08.00 pagi serta jam 16.00 sampai jam 20.00 karena di waktu pagi, banyak 

orang tua yang membeli roti untuk kebutuhan sarapan keluarganya dan saat sore 

waktu pada umumnya orang sudah pulang dari rutinitas keseharian dan membeli 

roti untuk persediaan keesokan harinya. 

 Mannabread belum memiliki strategi dan perancangan promosi yang tepat 

dan menarik, selama ini Mannabread mempunyai beberapa media yang digunakan 

untuk mengaplikasikan merek dari Mannabread sendiri yaitu kartu nama, daftar 

harga, plastik kemasan roti, dan papan nama. Sementara untuk kantong plastik, 

kemasan kotak, dan transportasi yang digunakan untuk distribusi belum 

dimanfaatkan dengan baik untuk mengaplikasikan nama Mannabread yang dapat 

memberikan manfaat tambahan dalam media yang digunakan dalam promosi. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.11. Kartu  Nama dan Papan Nama Mannabread 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.12. Daftar Harga dan Kemasan Plastik Roti Mannabread 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 Dapat disimpulkan dari hasil observasi bahwa Mannabread merupakan 

bakery rumahan yang menciptakan roti dengan kualitas terbaik, sehat dan 

bercitarasa lezat, namun belum memiliki strategi dan perancangan promosi yang 

tepat dan menarik guna memberikan informasi yang lengkap mengenai 

keunggulan Mannabread dan produk yang ditawarkan. Serta kurangnya 

pengaplikasian merek Mannabread pada media-media yang dapat berhadapan 

langsung dengan konsumen seperti kotak kemasan, transportasi untuk delivery, 

dan kantong plastik. 

3.2.3. Hasil Survei/ Kuesioner 

Penulis menyebarkan 50 kuesioner kepada responden dalam dua kelompok yaitu 

konsumen Mannabread dan masyarakat di BSD City yang menjalani pola atau 

gaya hidup sehat. 

Perancangan Promosi, Agnes, FSD, 2015



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gambar 3.13. Pembagian Kuesioner 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

1. Konsumen Mannabread 

Sebanyak 50 kuesioner dibagikan kepada konsumen Mannabread. Hasil 

Kuesioner ini ditujukan untuk mengetahui siapa saja konsumen 

Mannabread serta seberapa besar konsumen mengetahui informasi seputar 

roti sehat dan tingkat keloyalitasan terhadap Mannabread. 

Tabel 3.2. Hasil Survei Konsumen Mannabread 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Pertanyaan Grafik 
Jenis kelamin  

 
• Laki-laki    : 14 orang 
• Perempuan : 36 orang 

Usia  
 
• 12-16 th : 2 orang 
• 17-25 th : 4 orang 
• 26-35 th : 11 orang 
• 36-45 th : 16 orang 
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• >45 th    : 17 orang 
Profesi  

 
• Pelajar/Mahasiswa : 1 orang 
• Karyawan               : 14 orang 
• Wiraswasta             : 17 orang 
• Ibu rumah tangga   : 14 orang 
• Lain-lain                 : 4 orang 

Pendapatan setiap bulan  
 
• Rp <1.000.000                : 0 
• Rp 1.000.000-2.000.000 : 12 orang 
• Rp 3.000.000-4.000.000 : 18 orang 
• Rp >5.000.000                : 20 orang 

Tempat tinggal  
 
• Nusa loka : 36 orang 
• Ciater       : 6 orang 
• Giri loka  : 6 orang 
• Lain-lain  : 2 orang 

Darimana mengenal 
Mannabread 

 
 
• Keluarga/Saudara/Orang lain : 23 orang 
• Mengetahui Sendiri : 27 orang 
• Website/ Internet : 0 
• Media Cetak : 0 

Berapa banyak ke 
Mannabread dalam 
seminggu 

 
 
• 1-2 kali : 12 orang 
• 3-4 kali : 28 orang 
• 5-6 kali : 10 orang 

Harga roti di Mannabread  
 
• Mahal  : 6 orang 
• Sedang : 21 orang 
• Murah  : 23 orang 

Bakery sejenis yang sering 
dikunjungi 

 
 
• AJ Bakery                       : 22 orang 
• Delicute Bakery & Cake : 14 orang 
• Bon Delicute                   : 8 orang 
• Lain-lain                          : 6 

Roti darimana yang lebih 
lezat 
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• Mannabread     : 32 orang 
• Bakery sejenis : 18 orang 

Yang dilakukan dalam 
menjaga kesehatan 

 
 
• Makana sehat  : 24 orang 
• Berolahraga     : 12 orang 
• Istirahat cukup : 8 orang 
• Lain-lain          : 6 orang 

Mengenal roti kesehatan 
Mannabread 

 
 
• Ya       : 3 orang 
• Belum : 47 orang 

Perlukah roti 
memperhatikan unsur 
kesehatan 

 
 
• Ya     : 0 
• Tidak : 50 orang 

Roti kesehatan yang seperti 
apa 

 
 
• Rendah lemak/gula                    : 18 orang 
• Tidak berpengawet                    : 20 orang 
• Bahan terpiilih                           : 12 orang 
• Dapat dikonsumsi semua orang : 0 

Tertarik membeli roti 
kesehatan 

 
 
• Ya             : 46 orang 
• Tidak        : 2 orang 
• Ragu-ragu : 2 orang 

Membutuhkan informasi 
yang lengkap tentang 
produk Mannabread 

 
 
• Ya      : 48 orang 
• Tidak : 2 orang 

Bentuk media yang menarik 
dan disukai 

 
 
• Media Cetak      : 22 orang 
• Media Digital    : 1 orang 
• Media Sosial     : 7 orang 
• Ambient Media : 20 orang 

Tertarik mengikuti acara 
pameran/launching produk 

 
 
• Ya      : 38 orang 
• Tidak : 12 orang 

Hal yang disukai saat acara 
pameran/lainching 

 
 
• Diskon    : 24 orang 
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• Acara      : 10 orang 
• Hadiah    : 14 orang 
• Lain-lain : 2 orang 

  

 Kesimpulan yang dapat diambil dari survei konsumen Mannabread adalah 

konsumen Mannabread terdiri semua gender (laki-laki dan perempuan), umumnya 

berumur 26 tahun keatas (dewasa), dari berbagai macam profesi dengan 

pendapatan lebih dari Rp 3.000.000 rupiah. Kemudian konsumen Mannabread 

umumnya masyarakat yang tinggal di lokasi yang sama yaitu Nusaloka dan 

daerah sekitarnya, Mannabread dikenal konsumen melalui orang lain dan juga 

mengetahui sendiri karena sering melewati lokasi. Mannabread memiliki beberapa 

konsumen yang loyal, dibuktikan dari seberapa sering mereka membeli roti di 

Mannabread dalam seminggu. Selain itu Mannabread diakui menjual roti dengan 

harga yang tidak terlalu mahal, namun memiliki rasa yang lezat. Kompetitor 

terbesar dari Mannabread adalah AJ Bakery dan Delicute Bakery & Cake. 

 Mannabread memiliki produk terbaru yaitu roti kesehatan, namun 

sebagian besar konsumen belum mengetahui adanya informasi dan produk 

tersebut. Umumnya konsumen Mannabread setuju dengan bakery yang 

memperhatikan unsur kesehatan di dalam produk mereka. Konsumen Mannabread 

setuju dengan adanya penambahan informasi dari pihak Mannabread dalam 

bentuk promosi dengan pengaplikasian media yang unik dan menarik seperti 

Ambient Media dan didukung media pendukung lainnya seperti media cetak. 

Selain itu konsumen Mannabread juga menyukai sebuah kegiatan pameran yang 

berhubungan dengan diskon dan hadiah (marchandise). 
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2. Masyarakat BSD City 

Penulis membagikan 50 kuesioner untuk masyarakat BSD City. Ditujukan 

untuk masyarakat yang menjalani pola atau gaya hidup sehat. Hasil 

Kuesioner ini ditujukan untuk mengetahui target dan respon dari 

masyarakat BSD City terhadap produk terbaru (roti sehat) dari 

Mannabread. 

 
Tabel 3.3. Hasil Survei Masyarakat BSD City 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Pertanyaan Grafik 

Jenis kelamin  
 

• Laki-laki    : 18 orang 
• Perempuan : 32 orang 

Usia  
 

• 12-16 th : 2 orang 
• 17-25 th : 6 orang 
• 26-35 th : 6 orang 
• 36-45 th : 15 orang 
• >45 th    : 21 orang 

Profesi  
 

• Pelajar/Mahasiswa : 6 orang 
• Karyawan               : 18 orang 
• Wiraswasta             : 8 orang 
• Ibu rumah tangga   : 11 orang 
• Lain-lain                 : 7orang 

Pendapatan setiap bulan  
 

• Rp <1.000.000                : 0 
• Rp 1.000.000-2.000.000 : 6 orang 
• Rp 3.000.000-4.000.000 : 19 orang 
• Rp >5.000.000                : 25 orang 

Tempat tinggal  
 

• BSD City              : 32 orang 
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• Gading serpong    : 5 orang 
• Alam sutera          : 3 orang 
• Pamulang/ciputat : 7 orang 
• Lain-lain               : 3 orang 

Mengenal Mannabread  
 

• Ya             : 13 orang 
• Tidak        : 37 orang 

Alasan Mannabread kurang 
dikenal 

 
 

• Kurang promosi            : 27 orang 
• Lokasi kurang strategis : 17 orang 
• Kurang menarik            : 4 orang 
• Lain-lain                       : 2 orang 

Menyukai roti  
 

• Ya             : 49 orang 
• Tidak        : 1 orang 

Berapa kali mengkonsumsi 
roti dalam seminggu 

 
 

• 1-2 kali : 19 orang 
• 3-4 kali : 23 orang 
• 5-6 kali : 8 orang 

Apa yang dilakukan dalam 
menjaga kesehatan 

 
 

• Makana sehat  : 22 orang 
• Berolahraga     : 20 orang 
• Istirahat cukup : 5 orang 
• Lain-lain          : 3 orang 

Perlukah roti 
memperhatikan unsur 
kesehatan 

 
 

• Ya             : 48 orang 
• Tidak        : 2 orang 

Rasa roti kesehatan 
Mannabread 

 
 

• Sangat lezat  : 20 orang 
• Cukup lezat  : 28  orang 
• Kurang lezat : 2 orang 

Roti kesehatan yang seperti 
apa 

 
 

• Rendah lemak/gula                   : 19 orang 
• Tidak berpengawet                    : 21 orang 
• Bahan terpilih                           : 4 orang 
• Dapat dikonsumsi semua orang : 6 orang 
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Tertarik membeli roti 
kesehatan 

 
 

• Ya             : 38 orang 
• Tidak        : 2 orang 
• Ragu-ragu : 10 orang 

Pernah melihat roti sejenis 
di bakery lain 

 
 

• Ya             : 5 orang 
• Tidak        : 45 orang 

Bakery membutuhkan 
promosi 

 
 

• Ya             : 41 orang 
• Tidak        : 1 orang 
• Ragu-ragu : 8 orang 

Bentuk media yang menarik 
dan disukai 

 
 

• Media Cetak      : 16 orang 
• Media Digital    : 2 orang 
• Media Sosial     : 10 orang 
• Ambient Media : 22 orang 

Tertarik mengikuti acara 
pameran/launching produk 

 
 

• Ya      : 46 orang 
• Tidak : 4 orang 

Hal yang disukai saat acara 
pameran/lainching 

 
 

• Diskon    : 25 orang 
• Acara      : 7 orang 
• Hadiah    : 16 orang 
• Lain-lain : 2 orang 

  

 Kesimpulan yang dapat diambil dari survei pada masyarakat BSD City 

yang menjalani gaya hidup sehat adalah terdiri dari semua gender (laki-laki dan 

perempuan) berumur diatas 26 tahun ketas (dewasa), semua profesi dengan 

pendapatan diatas Rp 3.000.000 rupiah. Umumnya bertempat tinggal dikawasan 

BSD City, dan belum mengenal Mannabread dan peoduk roti kesehatan. Selain itu 

dalam menjaga kesehatan masyarakat umumnya melakukan dengan memakan 

makanan sehat dan diimbangi dengan olahraga. Menurut responden, rasa dari roti 
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kesehatan Mannabread cukup lezat dan belum pernah dilihat di bakery lain di 

kawasan BSD. Umumnya mereka menyukai roti dan sering mengkonsumsinya. 

 Menurut mereka sebuah roti itu perlu memperhatikan unsur kesehatan 

seperti tidak menggunakan pengawet dan rendah lemak serta gula. Masyarakat 

BSD, umumnya meyukai bentuk promosi dengan ambient media dan media cetak. 

Mereka juga suka mengikuti kegiatan pameran dan hal yang paling disukai adalah 

diskon yang diberikan. 

3.3. Analisa Data 

Penulis menganalisis semua data yang didapatkan tentang Mannabread dan akan 

dijabarkan ke dalam SWOT dan Marketing Mix (4P) untuk menemukan intisari 

dan dapat digunakan sebagai landasan untuk membuat strategi dan konsep 

perancangan. 

3.3.1. SWOT 

SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. 

SWOT sangat dibutuhkan dalam perancangan promosi Mannabread, karena 

digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari 

Mannabread. Kekuatan diketahui untuk menonjolkan keunggulan yang dimiliki, 

kelemahan diketahui untuk berusaha menutupi dan memperbaiki kelemahan yang 

ada, peluang diketahui untuk melihat kesempatan yang ada dan tindakan atau 

strategi yang akan dilakukan, dan ancaman diketahui untuk kemajuan dan 

bersaing dengan kompetitor. 
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 Diketahui oleh penulis, bahwa Mannabread memiliki kekuatan (strength) 

dalam mempertahankan kualitas dan citarasa roti buatan rumah yang sehat dan 

lezat, proses pengolahan yang menjaga kebersihan dan tidak menggunakan bahan 

pengawet, masih mengandalkan 60% dari tenaga manusia dibandingkan mesin 

untuk menjaga citarasa, dan memiliki produk roti kesehatan yang jarang dimiliki 

oleh bakery sejenis terutama di kawasan BSD City. 

 Selain kekuatan, penulis juga menemukan kelemahan (Weakness) yang 

dimiliki oleh Mannabread yaitu lokasi yang kurang strategis, tidak adanya strategi 

dan perancangan promosi yang dilakukan selama ini untuk memperkenalkan 

bakery dan produknya, hanya mengandalkan sistem titip jual dan beli putus. 

Selain itu produk yang tidak tahan lama, hanya bertahan sekitar tiga hari, 

kurangnya informasi yang diberikan kepada konsumen tentang produk yang dijual 

seperti keunggulan atau, komposisinya, serta kurangnya pengaplikasian merek 

pada media-media yang dapat dijadikan sarana promosi seperti kotak kemasan, 

kantong plastik, dan transportasi untuk delivery. 

 Namun, Mannabread memiliki peluang (Opportunities) yaitu harga yang 

ditawarkan masih terjangkau dan sesuai dengan kualitas yang disajikan. Adanya 

diskon yang diberikan kepada konsumen setiap senin sampai jumat diatas pukul 

20.00 malam, dan pelayanan yang ramah. Selain memiliki peluang, Mannabread 

juga memiliki ancaman (Threat) yang muncul dari luar yaitu para kompetitor. 

Banyaknya bakery sejenis yang bermunculan di BSD City serta memiliki strategi 

dan perancangan promosi yang lebih baik. 
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3.3.2. Marketing Mix (4P) 

3.3.2.1. Produk (Product) 

Mannabread memiliki berbagai jenis varian produk yaitu roti, pastry, kue 

tart, kue basah, dan yang terbaru adalah roti kesehatan. Roti kesehatan 

sebagai produk terbaru, akan diangkat sebagai salah satu yang mewakili 

Mannabread karena memiliki keunikan dibanding bakery lainnya. Roti 

kesehatan sendiri terdiri dari Muesli Bread, Dark Multi Grain, Mix Fruit 

Bread, dan Grain Muffin. Disebut sebagai roti kesehatan karena memiliki 

keunggulan dari segi bahan dan manfaat. Terbuat dari berbagai macam 

biji-bijian, dan labu, serta menggunakan gula palem. Keunggulannya 

adalah dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak dapat mengkonsumsi 

gula dan lemak secara berlebih, karena roti ini rendah dari lemak dan gula. 

3.3.2.2. Harga (Price) 

Harga dari produk Mannabread sendiri dikategorikan sedang diantara 

bakery lainnya yang ada di kawasan BSD City. Untuk harga jual dari jenis 

roti, pastry, dan kue basah mulai dari Rp 5.000 sampai Rp 15.000 rupiah. 

Untuk kue tart dijual dengan harga mulai dari Rp 150.000 sampai Rp 

425.000 rupiah tergantung dari jenis dan ukuran. Sementara untuk jenis 

roti kesehatan mulai dari Rp 40.000 sampai Rp 70.000 rupiah dengan berat 

sebesar 500 gram. 

3.3.2.3. Tempat (Place) 

Tempat yang dipillih untuk penempatan media promosi yaitu di taman 

kota. Alasan memilih taman kota karena merupakan pusat dari kawasan 
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BSD City dan banyak ditemukan masyarakat yang sesuai dengan target 

sasaran promosi yaitu mayarakat yang menjalani gaya hidup sehat. Taman 

kota memiliki luas 2,5 hektare dengan fasilitas pendukung seperti 

panggung, jogging track, fitness ground, acupuncture walk, beberapa 

tempat duduk, dan tempat jajanan. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.14. Taman Kota 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

3.3.2.4. Promosi (Promotion) 

Promosi yang dilakukan untuk mendekatkan Mannabread melalui produk 

roti kesehatan kepada konsumen dan masyarakat BSD City yaitu dengan 

pendekatan secara langsung yaitu brand activation yang akan 

diaplikasikan dalam ambient media. Promosi ini dipilih karena target 

sasaran dapat langsung merasakan pengalaman yang berbeda yaitu dengan 

berinteraksi langsung dengan Mannabread dan produk yang ditawarkan. 
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3.4. Analisa Target Sasaran 

Penulis menganalisa target sasaran menggunakan segmentasi, targetting, dan 

positioning. Tujuan dari analisa target sasaran untuk mengetahui karakter dari 

target agar perancangan promosi yang dilakukan tepat pada sasaran. 

1. Segmentasi 

a. Geografis 

 Difokuskan pada masyarakat yang tinggal di kawasan BSD City. 

b. Demografis 

 Target dari perancangan promosi adalah masyarakat BSD City dan 

konsumen Mannabread menengah keatas dari segala profesi, semua gender 

(laki laki dan perempuan) berumur 36-45 tahun. 

c. Psikografis 

 Orang-orang yang menyukai roti dan menjadikan roti sebagai cemilan atau 

pilihan utama bagi pengganti nasi. 

d. Behaviour 

 Orang-orang yang menjalani gaya hidup sehat dengan menjaga 

 makanan dan berolahraga. 

2. Targetting 

Mannabread memfokuskan pada konsumen kalangan menengah keatas karena 

dilihat dari harga roti yang dijual serta pengetahuan dan kepedulian masyarakat 

yang lebih akan kesehatan. 

3. Positioning 
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Mannabread ingin dikenal sebagai bakery yang tidak hanya menyajikan jenis roti 

pada umumnya, tetapi juga memperhatikan unsur kesehatan yang terkandung di 

dalam roti yang mereka produksi. 

3.5. Analisa Kompetitor 

Dalam kawasn BSD City sendiri banyak bakery sejenis yang bermunculan dan 

menjadi kompetitor bagi Mannabread. Kompetitor terbesar yang dihadapi 

Mannabread adalah AJ Bakery yang memiliki jenis varian roti yang serupa dan 

Delicute Bakery & Cake yang memiliki keunikan dari varian produk roti yang 

ditawarkan kepada konsumen. 

3.5.1. AJ Bakery 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. AJ Bakery 
(Sumber: http://www.ajbakery.com) 

AJ Bakery merupakan salah satu bakery yang berlokasi di ruko melati mas square 

blok A2 N0. 21-23. AJ Bakery juga menawarkan varian dan jenis yang sama 

dengan Mannabread yaitu kue basah, pastry, roti, kue tart atau kue ulang tahun 

dengan harga yang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan Mannabread, yaitu 

sekitar Rp 4.000 – 23.000 rupiah untuk roti,pastry dan kue basah sementara untuk 

kue tart dimulai dari harga Rp 145.000 rupiah. Namun AJ Bakery belum 
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mempunyai varian roti kesehatan yang ditawarkan oleh Mannabread. Dalam 

menjalankan strategi promosinya, AJ Bakery sudah dilengkapi dengan berbagai 

macam media yang mendukung seperti website, media sosial seperti facebook dan 

twitter, dan pengaplikasian merek pada media-media sarana promosi lainnya 

seperti kotak kemasan, kantong plastik, transportasi untuk delivery, katalog menu, 

dan spanduk untuk menginformasikan promo yang sedang berlangsung. 

3.5.2. Delicute Bakery & Cake 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gambar 3.16. Delicute Bakery & Cake 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Delicute Bakery & Cake merupakan bakery yang memiliki keunikan produk yaitu 

dengan menawarkan spesialis roti unyil di kawasan BSD City. Lokasi dari bakery 

ini di ruko pasar modern BSD. Selain roti unyil Delicute Bakery & Cake juga 

menjual varian dari kue ulang tahun yang dijual mulai dari Rp 90.000 - 300.000 

rupiah sedangkan untuk roti unyil sendiri dijual dengan harga Rp 2.000 rupiah. 

Bakery ini menjadi salah satu kompetitor dari Mannabread karena menawarkan 

keunikan dalam produk yang ditawarkan. Bakery ini juga sudah mengaplikasikan 
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merek pada berbagai media sebagai sarana promosi seperti plastik roti, kemasan 

kotakan, kemasan plastik, katalog untuk kue ulang tahun dan spanduk untuk 

memberikan informasi diskon yang sedang berlangsung. 

3.6. Studi Existing 

Berikut adalah beberapa referensi bentuk promosi suatu brand yang menggunakan 

ambient media. Refrensi ini yang dijadikan oleh penulis sebagai acuan dalam 

perancangan. 

 
Gambar 3.17. Contoh Promosi dengan Ambient Media di Negara lain 

(Sumber: http://adsoftheworld.com) 

 Gambar di atas merupakan salah satu contoh promosi brand activation 

sebuah perkebunan Pepperidge Farm yang memproduksi roti. Mereka membuat 

ambient media yang digunakan dalam penyampaian pesan bahwa roti yang 

berasal dari perkebunan mereka sangat lembut, dan karena sangat lembutnya 

dapat digunakan sebagai fasilitas dalam lompat gala yang ada di stadion olahraga. 

Dalam brand activation yang diaplikasikan dalam ambient media tidak 
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memerlukan banyak tulisan. Pepperidge Farm hanya menggunakan merek dan 

sedikit tagline yang digunakan untuk memberikan pesan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Contoh Promosi dengan Ambient Media di Indonesia 
(Sumber: http://buahrumbiablogspot.com) 

 Gambar diatas merupakan merupakan salah satu promosi dalam bentuk 

brand activation yang ada di Indonesia. Ini adalah sebuah launching produk 

terbaru ice cream magnum yang ada di Bandung. Varian terbaru dari ice cream 

magnum yaitu magnum gold, pesan yang ingin disampaikan diaplikasikan dalam 

ambient media dengan replika ice cream raksasa yang menyampaikan pesan 

bahwa ice crea magnum gold itu terbuat dari lapisan gold yang terasa sampai 

kedalam. Ice cream tersebut menggambarkan lapisan dalam yang penuh dengan 

gold yang dilambangkan dengan berbagai macam perhiasan. 

Perancangan Promosi, Agnes, FSD, 2015




