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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

3.1.1. Sejarah Urban Garden 

BSD City (Bumi Serpong Raya) merupakan proyek kota terencana yang terletak 

di Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Kota ini didirikan pada 16 Januari 

1984 oleh Sinarmas Land dengan total luas lahan sebesar 6.000 hektar. Persebaran 

lahan yang terbangun sangat luas dapat mengakibatkan inefisiensi jaringan 

trasportasi yang berdampak pada meningkatnya polusi udara perkotaan, selain itu 

juga menimbulkan costly dan pemborosan. 

Berdasarkan keadaan tersebut, BSD City menerapkan konsep 

pengembangan kota yang berkelanjutan, salah satunya adalah konsep Green City 

yang selaras dengan alam. Konsep Green City itu merupakan istilah dari kota 

yang sehat, dimana adanya keseimbangan antara pembangunan dan 

perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Kelebihan dari konsep Green 

City adalah dapat memenuhi kebutuhan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

di suatu kawasan khususnya BSD City ini, Melihat konsep Green City yang telah 

diterapkan pada kota BSD City ini, PT.BSD (Bumi Serpong Raya) menciptakan 

sebuah peluang bisnis yang sustain dengan mendirikan salah satu bisnis unit yang 

bergerak dalam bidang persemian yaitu Nursery. 
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Nursery pertama kali didirikan pada tahun 2005 dengan tujuan awal hanya 

untuk mensupport market secara internal sebagai salah satu inisiatif yang bisa 

dilakukan untuk meningkatkan keuntungan atau profit (efisiensi cost) dengan 

menyediakan tempat untuk kegiatan memproses benih menjadi bibit atau semai 

yang siap ditanam di lapangan yang berada di Rumpin dan Sector 14, BSD City. 

Nursery melakukan penjualan produknya secara B2B (business to business), 

namun dikarenakan terbatasnya ruang lingkup penjual produk yang dilakukan 

oleh Nursery yang dimana mereka hanya dapat menjual produknya secara internal 

saja, sehingga membuat sub binis unit ini tidak dapat berkembang seperti bisnis-

binis lainnya 

Oleh sebab itu pada tahun 2015, Emerging Business yang merupakan salah 

satu bisnis unit PT. BSD (Bumi Serpong Raya) yang bergerak dalam bidang retail 

mengubah brand image Nursery menjadi brand image baru yang dinamainya 

Urban Garden. Strategi marketing atau pemasaran yang dilakuan pada brand 

Urban Garden ini telah berubah menjadi B2C (business to customer) yang dimana 

sebelumnya pelayanan dan penjualan produk atau jasa yang dilakukan merujuk 

pada bisnis satu ke bisnis lainnya (B2B), berubah menjadi bisnis yang melakukan 

pelayanan dan penjualan produknya atau jasanya kepada konsumen perorangan 

atau grup secara langsung (B2C). Selain menjual produk berupa tanaman indoor 

maupun outdoor, Urban Garden juga menjual jasanya, berupa landscape design 

and consultant, landscape contractor, garden maintenance, plant rental and 

decoration. Urban Garden didukung oleh tenaga operasional yang sudah 

berpengalaman dalam bidang pembibitan, penanaman, dan perawatan tanaman. .  
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3.1.2. Struktur Organisasi di Urban Garden 

Garis struktur organisasi dalam Urban Garden terbagi menjadi 2 divisi yang 

dikepalai oleh satu penanggung jawab, yaitu Project Marketing yang dikepalai 

oleh Inge Yulianti dan divisi Operational yang kepalai oleh Luhur Irfan. 

Kemudian dua divisi tersebut secara berkala melapor kepada Pak Badawi selaku 

Department Head of Urban Garden. Urban Garden berkerja sama dengan 

Emerging Business Sinarmas Land dalam meningkatkan penjualan produk dan 

jasanya. 

3.1.3. Analisis Media Promosi 

Urban Garden selama hampir 2 tahun ini, kegiatan promosi yang dilakukan hanya 

melalui seminar, brosur, flyer, media sosial, dan mulut ke mulut saja. Hal tersebut 

menunjukan bahwa jumlah media promosi yang mereka upayakan selama hampir 

dua tahun ini hanya sedikit, dikarenakan sebelum mereka ingin menjual produk 

dan jasanya secara eksternal, mereka  menjual produk dan jasanya dalam ruang 

lingkup internal. Mereka merasa peran media promosi tidak terlalu berpengaruh 

penting dalam meningkatkan profit penjualan produk dan jasa mereka. Namun 

seiring perkembangan waktu dan kemajuan dalam bisnis persemaian, 

mengakibatkan munculnya bisnis-binis baru yang serupa atau kompetitor, maka 

Urban Garden mulai mendistribusikan produk dan jasanya kepada khalayak.  

Di samping itu Urban Garden melakukan peninjauan langsung ke 

perkantoran dan orang-orang yang tinggal di daerah BSD dengan membagikan 

brosur dan flyer yang berisi tentang produk dan jasa yang mereka jual. Selain itu 
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Urban Garden mencoba mengikuti exhibition booth dalam event Gaikindo 

Indonesia International Auto Show yang diadakan di Indonesia Convention 

Exhibiton (ICE) BSD. 

3.1.4. Rencana Kerja Urban Garden 

Dalam jangka pendek, Urban Garden akan melakukan seminar dan mengikuti 

exhibition booth dalam event-event pameran yang akan diselenggarakan. 

Sedangkan untuk dalam jangka panjang, ragam produk yang dimiliki Urban 

Garden akan terus ditambah dan dikembangkan. Kemudian Urban Garden 

berencana untuk membangun tempat agrowisata tanaman di daerah Rumpin 

Bogor sebagai tempat untuk rekreasi dan belajar mengenal jenis-jenis tanaman.  

3.2. Data Penelitian 

Dalam merancang media promosi untuk Urban Garden, penulis melakukan 

beberapa metode pengumpulan data yaitu: 

3.2.1. Observasi 

Penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung pada Urban Garden 

dengan mengunjungi beberapa tempat, yaitu: 

1. Tempat pembibitan milik Urban Garden yang berada di Sektor 14, BSD 

City. 

2. Kantor Urban Garden yang berada di Jalan Grand Boulevard, BSD Green 

Office Park, BSD City, Tangerang, Banten. 

3. Benara Nurseries Indonesia yang merupakan kompetitor Urban Garden. 
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4. BSD Xtreme Park merupakan salah satu proyek yang sedang dijalankan 

saat ini oleh Urban Garden yang berada di Jalan Damai Foresta Desa 

Sampora, BSD City, Tangerang. 

Penulis juga melakukan interaksi langsung dengan objek penelitian yang 

kemudian dicatat dan dirangkum. Dari hasil observasi yang dilakukan dapat 

terlihat bahwa Urban Garden masih kurang dalam memperkenalkan produk 

dan jasanya dibandingkan dengan kompetitornya.  
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3.2.2. Kuesioner 

Penulis melakukan survei pada tanggal 26 September 2016 kepada 100 responden 

di daerah Tangerang dan Jakarta melalui kuesioner yang disebar secara online 

untuk mengetahui tentang kesadaran masyarakat tentang brand Urban Garden. 

Berikut merupakan hasil dari kuesioner yang penulis telah sebarkan. 

 

Gambar 3.1. Kuisioner Brand 1 
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Gambar 3.2. Kuesioner brand 2 

 

Gambar 3.3. Kuesioner brand 3 
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Gambar 3.4. Kuesioner brand 4 

 

Gambar 3.5. Kuesioner brand 5 
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Gambar 3.6. Kuesioner brand 6 

 

Gambar 3.7. Kuesioner brand 7 

 

Dari hasil kuesioner di atas terlihat bahwa 62% dari 100 orang responden 

berjenis kelamin wanita, dan sisanya 38% berjenis kelamin pria dengan kisaran 

usia terbesar 36-50 tahun, yang disusul oleh 26-35 tahun, kemudian usia 20-25 
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tahun, diatas 50 tahun, dan yang terkecil dibawah 20 tahun. Domisili tempat 

tinggal dari mayoritas responden di daerah Tangerang sebanyak 68% dan di 

Jakarta sebanyak 32%. Hal ini disebabkan oleh penulis yang menyebarkan 

kuesioner kepada 100 responden yang bertempat tinggal di daerah Tangerang dan 

Jakarta saja, agar sesuai dengan target pasar Urban Garden. 77% dari total 100 

responden yang mengisi kuesioner ini sudah berkeluarga dengan pengeluaran 

dibawah Rp 10.000.000,- perbulannya sebanyak 45% dari total 100 orang 

responden. Sedangkan 43% responden berpengeluaran sebesar Rp 10.000.000,- 

s/d Rp 30.000.000,- dan hanya 12% dari total 100 responden yang menjawab 

berpengeluaran lebih dari Rp 30.000.000,- setiap bulannya.  

Hanya 13% dari 100 responden yang mengetahui tentang brand Urban 

Garden, sedangkan 87% lainnya menjawab mereka tidak pernah mengetahui 

tentang Urban Garden sebelumnya. Dari hasil kuesioner terlihat bahwa hanya 4% 

responden mengetahui brand Urban Garden melalui seminar dan kerabat atau 

teman, kemudian 1% dari media cetak, 9% dari sosial media, sedangkan yang 

menjawab tidak tahu sebanyak 86% dari total 100 responden.  

Dari pengumpulan data melalui kuesioner di atas, dapat disimpulkan 

bahwa masih banyak orang yang belum mengetahui adanya Urban Garden ini, 

bahkan di daerah Tangerang sendiripun yang merupakan tempat dimana 

perusahaan Urban Garden berada. Kemudian dari media promosi yang telah 

dibuat oleh Urban Garden masih belum efektif, hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

kuesioner yang menyatakan hanya 1% dari 100 responden yang mengetahui 

Urban Garden melalui media cetak yang mereka buat, masih lebih banyak orang 
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yang mengetahui Urban Garden melalui sosial media dan teman atau kerabatnya. 

Oleh sebab itu media promosi yang dirasa paling cocok untuk mempromosikan 

produk-produk dari Urban Garden adalah melalui sosial media dan internet, 

namun dapat juga didukung dengan kelengkapan media cetak seperti brosur, 

poster, billboard, flyer, dan lain sebagainya yang di desain lebih sesuai dengan 

ciri khas yang ingin ditonjolkan untuk mencerminkan produk-produk dan jasa 

yang ditawarkan oleh Urban Garden. 

Penulis melakukan survei kembali berupa kuesioner yang disebar secara 

online pada tanggal 19 Desember 2016 kepada 40 orang responden di daerah 

Tangerang dan Jakarta untuk mengetahui media apakah yang tepat dan efisien 

dalam memperoleh informasi terhadap perancangan media promosi Urban 

Garden. Berikut merupakan hasil kuesioner yang penulis telah sebarkan. 

 

Gambar 3.8. Kuesioner media 1 

Perancangan Media..., Cavin Glenaldo, FSD UMN, 2017



 
 

48 

 

Gambar 3.9. Kuesioner media 2 

 

 

Gambar 3.10. Kuesioner media 3 

Dari hasil kuesioner diatas terlihat bahwa 10% dari total 40 responden 

menggunakan media cetak sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, diikuti 

dengan 37,5% dari total 40 responden menggunakan media audio visual seperti 
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televisi sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang terakhir 

52,5% dari total 40 responden memilih internet sebagai sarana yang paling sering 

mereka gunakan untuk mendapatkan informasi. 

 Hanya 2,5% dari total 40 responden yang memilih media cetak seperti 

brosur, flyer, poster, iklan majalah, dll sebagai media yang paling efisien untuk 

mencari dan mendapatkan informasi yang mereka inginkan, diikuti dengan 17,5% 

responden memilih televisi atau media audio visual sebagai media yang paling 

efisien untuk mencari dan mendapatkan informasi. Sedangkan 80% dari total 

responden memilih internet atau media online seperti website, media sosial, dll 

sebagai media yang paling efisien dan efektif untuk mencari dan mendapatkan 

informasi dengan mudah. 

 Kemudian untuk pertanyaan ketiga sebanyak 92,5% yang memilih sering 

menggunakan media online seperti website, media sosial, internet, dll sebagai 

sarana untuk memperoleh informasi. Hanya 7,5% dari seluruh total responden 

yang menjawab kadang-kadang mereka menggunakan media online untuk 

memperoleh informasi yang mereka inginkan. 

 Dari pengumpulan data melalui kuesioner diatas, dapat disimpulkan 

bahwa peranan media online seperti internet, website, sosial media, web banner, 

dan lain sebagainya sangatlah efektif. Karena pada saat ini era teknologi semakin 

berkembang pesat, dimana segala macam informasi yang kita inginkan dapat kita 

dapatkan dengan mudah dan cepat melalui media online seperti internet. Oleh 

sebab itu media utama yang dirasa paling cocok untuk mempromosikan produk 
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dan jasa yang dijual oleh Urban Garden yaitu website e commerce agar dapat 

melakukan pemasaran produk dan jasanya melalui sistem elektronik seperti 

internet. Kemudian untuk media pendukung yang dirasa cocok dan sesuai dengan 

hasil kuesioner dia atas, yaitu menggunakan sosial media sebagai pendukung 

untuk mempromosikan website Urban Garden kepada khalayak konsumen. 

3.2.3. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara pertama dengan Pak Erick Sugiarto selaku 

Derpartment Head Emerging Business pada 14 September 2016. Dari wawancara 

yang telah dilakukan, diketahui bahwa Urban Garden diciptakan berdasarkan 

konsep yang diterapkan BSD City yaitu Green Cities yang merupakan istilah dari 

kota sehat, dimana ada keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan 

kota dengan kelestarian lingkungan. Selain itu BSD City memiliki luas tanah 

seluas 6.000 hektar yang terdiri dari perumahan, perkantoran, dan fasilitas yang 

tentunya memiliki KDB (koefisien dasar bangunan). Melalui hal tersebut kiranya 

Urban Garden memiliki peluang sebagai bisnis yang bergerak dalam membuat 

lanskap taman, karena jika saja Urban Garden dapat menjual produk dan jasanya 

sebanyak 30% dari total luas tanah BSD City, Urban Garden memiliki profit 

income sebesar 17M pertahun. Oleh sebab itu Urban Garden merupakan sebuah 

bisnis dengan keuntungan yang besar jika promosi yang dilakukan dapat efektif 

dan berhasil. 

Penulis melakukan wawancara kedua pada tanggal dan tempat yang sama 

dengan wawancara pertama, wawancara dilakukan dengan Ibu Cynthia selaku 
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Operational Analys Urban Garden. Dari hasil wawancara kedua membahas 

tentang brand terdahulu Urban Garden yaitu Nursery. Ibu Cynthia mengatakan 

tujuan awal didirikannya Nursery hanya untuk mensupport market secara internal 

sebagai inisiatif untuk melakukan efisiensi cost saja. Nursery melakukan 

penjualan produk dan jasanya secara B2B (business to business), namun karena 

keterbatasan ruang lingkup penjual produk dan jasanya membuat unit bisnis ini 

tidak dapat berkembang, sehingga pada tahun 2015 Nursery merubah brandnya 

menjadi Urban Garden dengan merubah strategi pemasaran yang sebelumnya 

secara B2B (business to business) menjadi B2C (business to customer) yang 

bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dan menjadikan Urban Garden 

yang pada awalnya merupakan Cost Center menjadi Profit Center. 

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan membahas tentang promosi 

yang telah dilakukan Urban Garden selama ini. Ibu Cynthia mengakui hingga saat 

ini promosi yang dilakukan oleh Urban Garden hanya melalui brosur, flyer, 

pameran, dan media sosial seperti instagram dan facebook saja. Hal tersebut 

karenakan pada awalnya bisnis ini bersifat B2B (business to business), sehingga 

mereka tidak terlalu mengutamakan adanya media promosi sebagai sarana untuk 

memperkenalkan produk dan jasa mereka kepada khalayak.  

Penulis melakukan wawancara ketiga dengan Pak Endang selaku 

Operational Benara Nurseries Indonesia yang merupakan kompetitor Urban 

Garden, wawancara dilakukan pada tanggal 2 November 2016. Dari hasil 

wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa Benara Nurseries Indonesia 

memiliki varian jenis tanaman lebih lengkap, kegiatan promosi yang dilakukan 
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oleh Benara Nurseries Indonesia juga lebih gencar dan lebih menjurus kepada 

target pasarnya, karena dari awal mereka telah menjual produknya secara B2C. 

Beberapa media promosi yang telah dibuat oleh Benara Nurseries Indonesia 

diantaranya website, web banner, media sosial, brosur, flyer, iklan majalah, dan 

lain sebagainya. 

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan 30 klien Urban 

Garden melalu telepon untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari 

produk dan jasa yang ditawarkan oleh Urban Garden. 

 

Gambar 3.11. Pertanyaan wawancara 1 
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Gambar 3.12. Pertanyaan wawancara 2 

 

Gambar 3.13. Pertanyaan wawancara 3 
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Gambar 3.14. Pertanyaan wawancara 4 

Dari hasil wawancara dengan 30 klien Urban Garden di atas terlihat bahwa 

47% dari total klien memilih untuk membeli produk atau jasa Urban Garden  

dikarenakan kualitas produk dan jasanya terpecaya, diikuti dengan 40% dari total 

klien memilih karena jenis tanaman yang dijual menarik dan kemudian sisanya 

sebanyak 13% memilih untuk membeli produk atau jasa Urban Garden karena 

lokasinya strategis. 37% dari 30 klien yang diwawancarai oleh penulis melalui 

telepon mengatakan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan oleh Urban Garden 

sangat baik dan 63% sisanya menjawab baik. Kemudian penulis memberikan 

pertanyaan selanjutnya kepada 30 klien tentang keunggulan yang dimiliki Urban 

Garden, dari hasil wawancara dilakukan 23% klien menjawab karena fasilitasnya 

lengkap, 47% menjawab karena pelayanannya baik, 20% menjawab karena cepat 

dan efisien, dan sisanya 10% menjawab karena terpecaya. Selain itu penulis juga 

menanyakan tentang kekurang Urban Garden kepada 30 klien yang telah 
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diwawancarai dengan hasil 57% orang menjawab karena harganya tergolong 

cukup mahal dan sisanya 43% menjawab jenis tanamannya kurang banyak atau 

bervariasi.  

3.2.4. SWOT 

1. Strength 

a. Produk dan jasa yang ditawarkan Urban Garden lebih terpecaya, 

dikarenakan Urban Garden merupakan salah satu unit bisnis dari PT BSD 

(Bumi Serpong Damai) dan memiliki tempat pembibitan sendiri. 

b. Sumber daya manusia yang dimiliki Urban Garden merupakan orang-

orang ahli dan berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. 

c. Urban Garden mengutamakan kualitas produk dan jasanya sebagai solusi 

untuk memberikan pelayanan terbaik kepada klien yang bertujuan agar 

dapat menjaga relasi dengan klien. 

d. Urban Garden dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas berupa landscape 

design consultant, landscape contractor, garden maintenance, plant rental 

and decoration. 

2. Weakness 

a. Produk yang ditawarkan masih belum lengkap untuk semua jenis tanaman 

lanskap baik indoor maupun outdoor. 

b. Harga yang ditawarkan Urban Garden tergolong cukup mahal 

dibandingkan kompetitor lainnya. 

Perancangan Media..., Cavin Glenaldo, FSD UMN, 2017



 
 

56 

c. Urban Garden masih tergolong perusahaan baru sehingga perlu 

diperkenalkan kepada konsumen. 

d. Jumlah media promosi dan strategi promosi belum berjalan secara 

optimal. 

3. Opportunities 

a. Jangkauan pasar yang dimiliki Urban Garden cukup besar, dikarenakan 

banyaknya ruang terbuka hijau. 

b. Merupakan salah satu unit bisnis dari PT BSD (Bumi Serpong Damai). 

4. Threat 

a. Kompetitor memiliki pilihan produk yang lebih banyak. Selain itu, mereka 

sudah berdiri dan menjangkau pasar lebih lama dibandingkan dengan 

Urban Garden. 

b. Distributor kompetitor tersebar di Indonesia dengan media promosi dan 

strategi promosi yang lebih gencar. 

3.2.5. Analisa Marketing Mix 

1. Product 

Urban Garden menyediakan produk tanaman kurang lebih sekitar 300 

jenis tanaman yang dikelompokan menjadi 3 jenis, yaitu outdoor, indoor, 

dan sukulen. Tanaman outdoor merupakan tanaman berjenis pohon dan 

semak yang biasanya di letakan diluar rumah karena membutuhkan sinar 

matahari penuh sepanjang hari. Tanaman indoor merupakan tanaman yang 

dapat diletakan di dalam rungan karena tanaman ini tidak terlalu 
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membutuhkan sinar matahari yang terlalu banyak dan memiliki fungsi 

estetika untuk memperindah ruangan. Dan kemudian tanaman sukulen 

merupakan tanaman yang berjenis kaktus yang tidak dapat bertumbuh 

besar, namun tanaman ini dapat bertahan lama karena berdaun tebal dan 

tidak terlalu membutuhkan sinar matahari, oleh sebab itu tanaman jenis ini 

sering dijadikan sebagai tanaman hias dengan bentuk yang unik dan 

beraneka ragam. 

 Kemudian Urban Garden juga menjual jasa berupa desain 

konsultan, kontraktor lanskap, perawatan tanaman atau garden 

maintenance, rental tanaman dan dekorasi. Desain konsultan merupakan 

jasa untuk mendesain taman sesuai dengan keinginan para klien yang 

kemudian dibantu oleh kontraktor taman untuk merealisasikan taman yang 

sesuai dengan desain yang dibuat oleh konsultan desain Urban Garden. 

Jasa perawatan tanaman atau garden maintenance biasa digunakan untuk 

melakukan perawatan tanaman bagi para klien yang tidak sempat 

melakukan perawatan secara rutin seperti pemupukan, pencangkokan, 

pembibitan, dll. Urban Garden juga menyediakan jasa rental tanaman dan 

dekorasi yang biasanya digunakan untuk memperindah ruangan pada 

momen atau event tertentu. 

2. Price 

Harga untuk tanaman outdoor berkisar Rp 1.500,00 sampai Rp 30.000,00 

untuk tanaman dalam polybag berukuran 14 cm. Untuk tanaman outdoor 

yang menggunakan pot berukuran 14 cm berkisar Rp 8.500,00 sampai Rp 
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60.000,00. Harga dapat bertambah sesuai dengan ukuran pot atau polybag 

yang dipilih oleh klien. 

Harga untuk tanaman indoor berkisar Rp 10.000,00 sampai Rp 

60.000,00 untuk tanaman dalam polybag berukuran 14 cm. Dan untuk 

tanaman indoor yang menggunakan pot berukuran 14 cm berkisar Rp 

20.000,00 sampai Rp 80.000,00. Harga dapat bertambah dan berubah 

sesuai dengan ukuran pot atau polybag yang dipilih. 

Harga untuk tanaman sukulen berkisar Rp 10.000,00 sampai Rp 

15.000,00 untuk pot berukuran 8 cm dan untuk pot yang berukuran 12 cm 

berkisar Rp 15.000,00 sampai Rp 25.000,00. Kemudian untuk tanaman 

dengan pot hiasan seperti pot kayu, gelas, dll berkisar dari Rp 35.000,00 

sampai Rp 65.000,00. Harga dapat bertambah dan berubah sesuai dengan 

ukuran pot yang dipilih. 

3. Place 

Urban Garden memiliki 1 buah kantor dan 2 buah tempat persemaian atau 

pembibitan. Kantor Urban Garden terletak di Jalan Grand Boulevard, BSD 

Green Office Park 6, BSD City, Tangerang, Banten. Sedangkan tempat 

tempat pembibitan yang terletak di sektor 14, BSD City dan Rumpin 

Bogor. 

4. People 

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Urban Garden merupakan orang-

orang ahli dan berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. 

  

Perancangan Media..., Cavin Glenaldo, FSD UMN, 2017



 
 

59 

6. Promotion 

Strategi promosi yang telah dilakukan oleh Urban Garden adalah dengan 

melakukan beberapa seminar, mengikuti exhibition booth, dan “word of 

mouth” atau dari mulut ke mulut. Urban Garden juga melakukan promosi 

melalui brosur, flyer, dan sosial media. 

7. Physical Evidence 

Berikut ini adalah foto fisik kantor dan tempat pembibitan Urban Garden. 
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Gambar 3.15. Kantor Urban Garden 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.16. Tempat pembibitan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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8. Process 

Bagi klien yang ingin bekerja sama dan membeli produk dan jasa yang 

ditawarkan oleh Urban Garden dapat langsung menghubungi melalui 

email, fax, telepon, atau datang langsung ke kantor. 

3.2.6. Analisa Kompetitor 

Menurut hasil wawancara dengan Pak Erik Sugiarto, selaku Department Head 

Emerging Business, Benara Nurseries Indonesia merupakan kompetitor utama dan 

acuan bagi Urban Garden. Hal tersebut dikarenakan : 

1. Benara Nurseries Indonesia dan Urban Garden memiliki tempat 

persemaian atau pembibitan sendiri. 

2. Benara Nurseries Indonesia memiliki range harga yang tidak jauh beda 

dengan Urban Garden. 

3. Sama-sama merupakan anak perusahaan dari perusahaan besar dan 

ternama, yaitu PT BSD (Bumi Serpong Damai) dan PT Benara Flora 

Utama. 

Benara Nurseries Indonesia sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Benara 

Flora Utama  merupakan perusahaan persemaian terbesar di Asia Tenggara yang 

didirikan sejak tahun 1995. Kelebihan yang dimiliki Benara Nurseries Indonesia 

dibandingkan dengan Urban Garden adalah: 

1. Lahan untuk pembibitan yang dimiliki Benara Nurseries Indonesia lebih 

besar dibandingkan Urban Garden. 

2. Jenis produk tanamanya lebih lengkap dan bervariasi. 
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3. Range harga yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan Urban 

Garden. 

Sedangkan kekurangan Benara Nurseries Indonesia dibandingkan Urban 

Garden adalah: 

1. Benara Nurseries Indonesia menjual produknya secara putus tanpa 

menyediakan jasa penanamannya, namun Urban Garden menjual 

produknya berserta dengan jasa penanaman dan perawatannya. 

Benara Nurseries Indonesia memiliki website sendiri sebagai media 

promosi di internet, dimana di dalam website tersebut terdapat informasi tentang 

perusahaan, foto-foto, kontak, lokasi, dan produk-produk yang mereka jual. 
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Gambar 3.17. Website Benara Nurseries Indonesia 

(Sumber: http://benaraindonesia.com) 
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3.2.7. STP 

1. Segmentation 

a. Demografi 

• Pria 30% dan wanita 70%. 

• Berusia 27-35 tahun dan 65 tahun keatas.. 

• Berpenghasilan SES A 

• Semua etnis dan agama. 

• Kebangsaan Indonesia. 

• Lulusan D3 sederajat, S1 ke atas. 

• Berprofesi sebagai pemasar atau pemilik 

b. Geografi 

• BSD City, kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. 

c. Psikografi 

• Mengutamakan kesejahteraan lingkungan. 

• Mempunyai perusahaan agrobisnis dan agrikultural. 

• Suka merawat tanaman. 

• Suka mengikuti pameran atau exhibition. 

• Suka membaca koran atau majalah agrikultural. 

• Suka mencoba produk baru. 
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2. Targeting 

Khalayak, perusahaan, proyek-proyek perumahan, perkantoran, atau 

tempat wisata yang memiliki KDB (Koefisien Dasar Bangunan) menjadi 

sasaran utama bagi Urban Garden. 

3. Positioning 

Produk dan jasa yang ditawarkan Urban Garden di posisikan sebagai 

tempat penjualan tanaman hias yang berkualitas dan terpecaya dengan 

berbagai keunggulan fasilitas dan jasa yang disediakan untuk membagun 

taman yang sesuai dengan keinginan klien di rumah, perkatoran, atau 

disekitarnya. 
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