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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

3.1.1. Sejarah Hortimart Agro Center 

Hortimart Agro Center merupakan sebuah perkebunan buah yang terletak di 

daerah Bawen, Kabupaten Semarang. Hortimart didirikan oleh Bapak Budi 

Dharmawan dan telah berdiri sejak tahun 1979. Awalnya, Hortimart hanya 

merupakan sebuah perkebunan buah dan berdiri dengan nama Hortindo. Namun, 

pada tahun 2006, Bapak Budi mulai menata ulang dan mengembangkan 

perkebunan tersebut dengan nama Hortimart Agro Center. Pada tahun 2008 mulai 

didirikan sebuah toko kecil untuk menjual hasil panen dari kebun. Toko itulah 

yang menjadi embrio toko buah Hortimart yang ada sekarang ini. Pada tahun 

2013, toko tersebut mulai diperbesar dua kali lipat. Akhirnya pada Februari 2015 

berdiri bangunan yang ada sekarang ini. Hortimart berkembang menjadi sebuah 

tempat wisata agro yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya. 

 

 

 

 

 Gambar 3.1. Logo Hortimart Agro Center 

(Sumber: Dokumen Perusahaan) 
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3.1.2. Pembagian Divisi Hortimart Agro Center 

Hortimart terbagi menjadi lima divisi yaitu Agro Estate, Agro Mart, Agro Resto, 

Agro Supply, dan Agro Tour. Setiap divisi memiliki koordinator, tim, dan target 

masing-masing namun bertanggung jawab kepada pusat. Divisi kebun dan 

produksi dikenal dengan nama Agro Estate, kemudian divisi yang menjual buah 

dan sayur dari kebun diberi nama Agro Mart, divisi resto yang mengelola buah 

dan sayur dalam bentuk makanan diberi nama Agro Resto, toko yang menjual 

bibit, obat, serta perawatan untuk tanaman diberi nama Agro Supply, dan terakhir 

untuk bagian wisata dikenal dengan nama Agro Tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Analisis Media Promosi 

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Dama, selaku General Manager Hortimart 

Agro Center, hingga saat ini promosi yang dilakukan oleh Hortimart hanya 

Gambar 3.2. Logo lima divisi Hortimart Agro Center 

(Sumber: Dokumen Perusahaan) 
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melalui brosur dan media sosial (Facebook dan Instagram) saja. Hortimart saat ini 

masih berada dalam tahap pembangunan sarana dan prasarana, sehingga mereka 

memutuskan untuk melakukan promosi di lingkup kecil terlebih dahulu. Selain 

itu, beliau juga mengatakan bahwa kepekaan terhadap majunya teknologi memang 

dirasa masih sangat kurang, sehingga baru mulai menggunakan media sosial 

sebagai sarana promosi sejak awal tahun 2016 yang lalu.  

Promosi untuk kelima divisi Hortimart masih dikendalikan oleh pusat. 

Masing-masing divisi tidak diperbolehkan melakukan promosi secara terpisah, 

terutama untuk promosi melalui media sosial, karena promosi tersebut bersifat 

central. Namun, untuk promosi mengenai perkembangan program, promosi 

langsung kepada target dari setiap divisi, serta promosi dengan media brosur 

diperbolehkan untuk melakukan promosi sendiri. 

Untuk divisi Agro Mart, pada hari Senin hingga Jumat biasanya relatif 

sepi. Divisi ini memutuskan untuk melakukan penjualan di tempat-tempat dengan 

segmen yang jelas dan dengan target kalangan menengah, seperti di Bina Bangsa 

School (BBS), Telkom, Bank Indonesia, Sekolah Karangturi, Daniel Creative 

School (DCS), dan Kiddyland. Ketika melakukan penjualan, biasanya juga 

dibagikan brosur yang sesuai dengan produk-produk yang akan ditawarkan dalam 

waktu dekat. Brosur yang dibagikan oleh divisi Agro Mart juga lebih 

menonjolkan fasilitas yang mereka tawarkan, seperti fasilitas delivery order. 
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Untuk Agro Tour, ada beberapa paket yang tersedia seperti Paket Sehat, 

Fruity, Pelangi, Juicy, Kombinasi, serta Paket Pintar. Dalam satu lembar brosur, 

promosinya dibagi menjadi dua bagian. Pada halaman depan, digunakan untuk 

rekreasi umum, seperti untuk keluarga atau personal. Sedangkan pada bagian 

belakang dari brosur, digunakan untuk promosi wisata edukasi. Wisata ini 

ditujukan untuk siswa PAUD, pre-school, hingga tingkat SMP. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Brosur Hortimart Agro Center – Agro Mart 

(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

Gambar 3.4. Brosur Hortimart Agro Center – Agro Tour (Halaman Depan) 

(Sumber: Dokumen Perusahaan) 
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Menurut hasil wawancara dengan Ibu Tama, selaku Sekretariat Hortimart 

Agro Center, saat ini Hortimart telah memiliki sebuah website yang masih berada 

dalam tahap perancangan namun belum resmi di-launching. Rencananya, mereka 

menginginkan konsumen dapat langsung mengecek buah apa saja yang tersedia 

pada hari tersebut. Namun saat ini belum terdapat pilihan tersebut dalam website 

Hortimart. Beliau mengatakan bahwa mereka hendak mempersiapkan segalanya 

terlebih dahulu, baru akan melakukan promosi secara besar-besaran. 

3.2. Data Penelitian 

Dalam perancangan promosi Hortimart Agro Center ini, penulis melakukan 

metode pengambilan data menggunakan wawancara, observasi, dan pembagian 

kuesioner supaya penulis dapat memperoleh data yang berkaitan dengan 

perancangan promosi ini. 

Gambar 3.5. Brosur Hortimart Agro Center – Agro Tour (Halaman Belakang) 

(Sumber: Dokumen Perusahaan) 
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3.2.1. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa kategori, baik dari General 

Manager, Sekretariat, karyawan Hortimart dari setiap divisi, serta wawancara 

dengan beberapa pengunjung Hortimart. 

3.2.1.1. Wawancara dengan General Marketing 

Pertama penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dama selaku General 

Marketing Hortimart. Wawancara ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu 

pada tanggal 9 September 2016 serta pada tanggal 17 Oktober 2016 yang 

lalu, dan keduanya dilakukan di kantor Hortimart Agro Center. 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dama, diperoleh data bahwa 

Hortimart merupakan sebuah perkebunan buah dan sayur yang dilengkapi 

dengan beberapa divisi lain seperti resto, wisata berkeliling kebun, toko 

perlengkapan tanaman, serta toko buah yang anti buah import. Pemilihan 

jenis buah yang ditanam di kebun Hortimart tidak dilakukan dengan 

sembarangan. Pemilik memilih buah-buah yang unggul dan jarang 

ditemukan di pasaran. 

Dari sini mulai terbentuk segmentasi pasar Hortimart. Karena buah 

yang dihasilkan istimewa dan harganya premium, yang artinya adalah 

harganya cukup mahal namun kualitas buahnya bagus, akhirnya konsumen 

tersaring secara otomatis. Akhirnya, pengunjung yang datang berasal dari 

golongan menengah. Namun, karena saat itu promosi Hortimart masih 

Perancangan Promosi..., Vania Christanty Tanusaputra, FSD UMN, 2017



41 

 

pasif, akhirnya informasi tentang Hortimart hanya tersebar melalui 

informasi dari mulut ke mulut saja. 

Walaupun Hortimart paling dikenal dengan toko buahnya, namun 

terdapat beberapa divisi lain yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang juga 

menjadi profit center Hortimart, salah satu divisi yang paling 

menguntungkan adalah Agro Tour. Terdapat enam armada yang tersedia, 

yaitu lima buah mobil wisata dan sebuah truk yang dapat membawa 

penumpang untuk mengelilingi kebun Hortimart. Pengunjung hanya perlu 

menyewa armada dengan harga Rp 100.000,00 dan mereka akan 

mendapatkan seorang tour guide dan driver yang akan memandu mereka 

selama berkeliling kebun. 

Wisata keliling yang ditawarkan tergolong sederhana. Pemandu 

akan menceritakan mulai dari blok pertama yang dilalui ketika mereka 

memasuki area perkebunan. Ketika berkeliling kebun, pemandu akan 

menjelaskan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Hortimart. Jika mereka 

tertarik dengan tanaman yang dilalui, maka tour guide akan mengalihkan 

pengunjung tersebut kepada divisi yang bersangkutan, karena salah satu 

fungsi Agro Tour adalah untuk membantu mempromosikan divisi-divisi 

yang ada di Hortimart. 

3.2.1.2. Wawancara dengan Sekretariat 

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Tama selaku Sekretariat di 

Hortimart. Wawancara dilakukan dua kali, yang pertama adalah melalui 
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WhatsApp pada tanggal 29 September 2016, dan yang kedua melalui 

wawancara langsung di kantor Hortimart Agro Center pada tanggal 17 

Oktober 2016. 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Tama, diperoleh data bahwa saat 

ini Hortimart masih berada dalam tahap pembangunan sarana dan 

prasarana, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan promosi dalam 

lingkup kecil terlebih dahulu. Mereka sedang merancang promosi yang 

tepat sambil menunggu pembangunan tersebut selesai. Setelah semua 

pembangunan siap, baru akan dilakukan promosi besar-besaran. 

Beliau mengatakan bahwa harapan Hortimart adalah ingin menjadi 

pusat percontohan agro terbaik di Indonesia, bahkan dunia. Selain 

pengunjung dari dalam dan luar kota, terdapat beberapa pengunjung 

mancanegara yang pernah mengunjungi Hortimart, diantaranya dari 

Jepang, Palestina, ASEAN (perwakilan dari Kamboja dan Vietnam), 

Spanyol, serta India. 

Saat ini untuk pembelian dalam jumlah besar, pihak Hortimart 

memberikan kemasan berupa kardus. Pada kardus tersebut terdapat logo 

serta contact person Hortimart. Sedangkan untuk pembelian dalam jumlah 

kecil hanya menggunakan kantong plastik saja. Pada kantong tersebut juga 

tidak ada logo maupun keterangan apapun tentang Hortimart. Namun, 

pada beberapa kemasan buah dan sayuran, mereka memberikan stiker 

berupa logo Hortimart.  
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Mereka ingin setiap divisi memiliki promosi masing-masing 

supaya dapat menarik pengunjung untuk datang ke Hortimart. Pentingnya 

promosi adalah untuk menambah jumlah pengunjung serta menambah 

keingintahuan mereka tentang promo-promo yang akan ditawarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3. Wawancara dengan Karyawan 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 17 dan 19 

Oktober 2016 dengan lima orang perwakilan dari masing-masing divisi 

Gambar 3.6. Wawancara dengan Ibu Dama dan Ibu Tama 

 

Gambar 3.7. Packaging kardus Hortimart 
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yang ada di Hortimart Agro Center diperoleh beberapa kesimpulan yang 

akan penulis jelaskan di bawah ini. 

Mereka mengatakan bahwa pengunjung paling sering datang ke 

Hortimart pada hari Sabtu, Minggu, serta tanggal merah terutama ketika 

memasuki musim libur anak sekolah. Untuk hari Senin hingga Jumat 

Hortimart kurang begitu mendapat banyak kunjungan, kecuali jika ada 

jadwal kunjungan anak-anak sekolah. Pengunjung Hortimart berasal dari 

berbagai daerah. Tentunya ada juga yang berasal dari dalam kota seperti 

dari Semarang, Salatiga, Ambarawa, dan Ungaran. Sedangkan pengunjung 

dari luar kota datang dari Yogyakarta, Solo, Boyolali, Cirebon, Madiun, 

bahkan ada juga yang datang dari luar pulau seperti Kalimantan, Sumatra, 

serta Papua. 

Dari kelima divisi yang ada di Hortimart, divisi Agro Mart 

merupakan divisi yang paling sering didatangi oleh pengunjung. Dari 

awal, toko buah Hortimart sudah banyak diketahui masyarakat. Tujuan 

utama pengunjung datang kesini adalah untuk membeli buah di Agro 

Mart. Buah yang dijual adalah hasil panen Hortimart sendiri. Selain itu 

Hortimart memang terkenal dengan buah dan sayurnya yang berkualitas 

bagus dan ada kata-kata terjamin mutu kualitas. 

Divisi Agro Tour berada di urutan kedua. Sebagian besar 

pengunjung biasanya datang dengan keluarganya dan anaknya, sehingga 

mereka tertarik untuk berkeliling kebun sekaligus belajar memetik buah 
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dengan benar. Divisi Agro Tour ingin memberikan sumbangsih kepada 

anak-anak supaya lebih cinta akan pertanian dan mengenal pertanian 

sedini mungkin. 

Beberapa karyawan berharap agar kedepannya Hortimart lebih 

dikenal dan lebih ramai lagi. Selain itu, Hortimart perlu menambah 

fasilitas-fasilitas lain supaya tidak membosankan. Terkadang orang bosan 

dengan hanya adanya fasilitas keliling kebun dan petik buah. Namun, yang 

utama adalah mereka berharap agar Hortimart dapat meningkatkan 

produksi buah dan sayur serta kualitas agar semakin baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c 

d e 

Gambar 3.8. Wawancara dengan Karyawan (a) Agro Mart (b) Agro Resto 

(c) Agro Tour (d) Agro Supply (e) Agro Estate 
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3.2.1.4. Wawancara dengan Pengunjung (Wiraswasta) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang pengunjung Hortimart 

dengan kategori wiraswasta yang dilakukan pada tanggal 18 dan 19 

Oktober 2016 yang lalu, diperoleh kesimpulan bahwa mereka mengetahui 

Hortimart karena sering melewati lokasi tersebut. Selain itu, informasi 

tentang Hortimart mereka peroleh dari teman, dan bukan dari promosi 

yang telah dilakukan Hortimart. 

Kesan mereka mengunjungi Hortimart adalah puas dengan kualitas 

buah yang lebih bagus daripada buah yang dijual di supermarket. 

Harganya juga tergolong murah. Meskipun begitu, mereka mengatakan 

bahwa mereka tidak mempermasalahkan harga yang lebih mahal dari 

pasaran, yang penting kualitas buahnya terjamin. Selain buah yang 

berkualitas, bibit yang dijual di Hortimart juga tidak mahal, pilihannya 

variatif, serta kualitasnya bagus. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Wawancara dengan Pengunjung (Wiraswasta) 
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3.2.1.5. Wawancara dengan Pengunjung (Karyawan Swasta) 

Penulis juga melakukan wawancara dengan dua orang karyawan swasta 

pada tanggal 19 Oktober 2016. Sama seperti hasil kesimpulan sebelumnya, 

awal mereka mengetahui Hortimart adalah karena sering melewati lokasi 

Hortimart dan mendapat informasi dari saudara. 

Kesan yang mereka peroleh ketika berkunjung ke Hortimart adalah 

buah yang terjamin dan higenis karena dihasilkan dari kebun sendiri. 

Mereka mengatakan bahwa buah yang dijual berkualitas bagus. Namun, 

karena fasilitas wisata edukasi yang ditawarkan hanya sederhana, mereka 

mengaku bosan setelah beberapa kali berkunjung ke Hortimart, sehingga 

tujuan mereka datang kembali hanya untuk membeli buah saja. Salah 

seorang responden menambahkan bahwa walaupun kualitas buahnya baik, 

namun promosi Hortimart kurang terdengar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Wawancara dengan Pengunjung (Karyawan swasta) 
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3.2.1.6. Wawancara dengan Pengunjung (Ibu Rumah Tangga) 

Hasil wawancara berikut penulis dapatkan melalui wawancara dengan dua 

orang ibu rumah tangga pada tanggal 19 Oktober 2016. Sama seperti hasil 

kesimpulan sebelumnya, awal mereka mengetahui Hortimart adalah karena 

sering melewati lokasi Hortimart dan mendapat informasi dari saudara. 

Mereka mengatakan bahwa Hortimart merupakan tempat yang 

cocok untuk rekreasi keluarga. Terdapat fasilitas keliling kebun yang 

menarik, meskipun tour-nya terlalu cepat sehingga penjelasan yang 

mereka peroleh tidak banyak. Selain itu, meskipun harga buah yang dijual 

lebih mahal dari pasaran, namun kualitasnya bagus. 

 

 

 

 

 Kesimpulan Wawancara 

Hortimart Agro Center merupakan sebuah tempat wisata agro dengan target 

keluarga, kelompok tani, serta sekolah-sekolah dengan golongan menengah. 

Hortimart memiliki beragam fasilitas yang berupa kebun, resto, wisata keliling 

kebun, toko perlengkapan tanaman, serta toko buah yang menjual buah-buahan 

lokal. Pemilihan jenis buah di Hortimart tidak dilakukan dengan sembarangan. 

Pemilik memilih buah-buah yang unggul dan jarang ditemukan di pasaran, 

Gambar 3.11. Wawancara dengan Pengunjung (Ibu rumah tangga) 
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sehingga kualitas buah yang dihasilkan istimewa. Karena buah yang dihasilkan 

istimewa maka buah-buah di Hortimart dijual dengan harga premium. 

Mayoritas pengunjung mengetahui Hortimart dari informasi yang mereka 

peroleh dari teman, saudara, maupun karena sering melewati lokasi Hortimart. 

Hal ini menunjukkan bahwa promosi yang telah dilakukan Hortimart selama ini 

belum memiliki peran yang besar untuk menggiring masyarakat agar tertarik 

untuk mengunjungi Hortimart.  

3.2.2. Observasi 

Selain melakukan wawancara, penulis juga melakukan observasi langsung di 

Hortimart Agro Center pada tanggal 9 September, serta pada tanggal 17 dan 19 

Oktober 2016. 

Dari hasil observasi, diperoleh data bahwa Hortimart Agro Center yang 

terletak di Jl. Gatot Subroto 55, Bawen, Kabupaten Semarang ini terdiri dari 

sebuah perkebunan seluas 25 Hektar serta memiliki tiga buah bangunan untuk 

menampung lima divisi yang ada di Hortimart. Ketiga bangunan tersebut 

langsung terlihat ketika pengunjung memasuki kawasan Hortimart. Satu buah 

bangunan digunakan oleh Agro Supply, bangunan lain yang cukup besar 

digunakan untuk Agro Resto, Agro Mart, serta kantor Hortimart, dan sebuah 

bangunan kecil yang terletak di depan digunakan untuk divisi Agro Tour. 
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Pada saat memasuki gerbang Hortimart, pengunjung akan melihat sebuah 

tempat bermain anak yang terletak di dekat pintu masuk dan berada di samping 

resto Hortimart. Setelah melakukan drop off di depan bangunan Agro Resto dan 

Agro Tour, kendaraan kemudian dapat diparkirkan di lapangan parkir yang cukup 

luas. Pengunjung juga dapat langsung melihat barisan armada mobil wisata yang 

terparkir secara rapi di lapangan parkir tersebut. Untuk perkebunan Hortimart 

memang tidak langsung terlihat dari luar, sehingga pengunjung yang ingin 

melihatnya harus menyewa mobil wisata untuk berkeliling. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Hortimart tampak depan 

(Sumber: Data Pribadi) 

Gambar 3.13. Taman bermain 

(Sumber: Data Pribadi) 
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Mobil wisata berwarna jingga siap mengantar pengunjung berkeliling. 

Tentunya wisata ini dilengkapi dengan tour guide dan driver yang akan memandu 

pengunjung ketika berkeliling. Ketika mobil wisata mulai memasuki area 

perkebunan, tour guide akan menjelaskan tanaman yang ada di setiap bloknya. 

Gambar 3.14. Lokasi drop off 

(Sumber: Data Pribadi) 

Gambar 3.15. Mobil wisata Agro Tour 

(Sumber: Data Pribadi) 
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Mobil wisata kemudian terus melaju hingga kemudian melewati embung yang 

dimiliki oleh Hortimart. Fungsi embung ini adalah untuk menampung air hujan 

selama musim hujan berlangsung. Air tersebut akan digunakan untuk menyiram 

tanaman pada saat musim kemarau. Setelah melewati tiga buah embung dan 

berbagai jenis blok tanaman buah dan sayur, mobil wisata kembali ke lokasi drop 

off awal, menandakan paket wisata telah selesai. 

Setelah mengikuti tour, penulis memasuki Agro Resto. Dari dalam resto, 

pengunjung juga dapat melihat kembali kebun yang tadi sudah dilalui ketika 

mengikuti tour, meskipun tidak dapat melihat detail per bloknya. Menu-menu 

yang ditawarkan di resto ini mayoritas terbuat dari buah dan sayur-sayuran. 

Harganya juga cukup terjangkau untuk sebuah restoran. Resto ini terdiri dari dua 

lantai, namun lantai dua dari resto ini belum resmi dibuka, sehingga apabila 

pengunjung di lantai satu telah mencapai batas maksimal, maka pengunjung yang 

ingin masuk harus menunggu terlebih dahulu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Suasana Agro Resto 

(Sumber: Data Pribadi) 
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Setelah berkunjung ke Agro Resto, tidak lupa penulis mengunjungi 

bangunan yang terletak di seberangnya, yaitu Agro Mart. Buah-buahnya ditata 

secara rapi, sehingga mempermudah pengunjung yang hendak memilih buah yang 

akan mereka beli. Pada beberapa buah, terdapat stiker yang menandakan logo 

Hortimart. Begitu juga dengan sayurnya, dimana pada kemasannya terdapat logo 

Hortimart. Namun, pada beberapa buah lainnya tidak ditemui stiker tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Divisi Agro Resto 

(Sumber: Data Pribadi) 

Gambar 3.18. Agro Mart 

(Sumber: Data Pribadi) 
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Terakhir, penulis mengunjungi Agro Supply. Toko yang digunakan oleh 

Agro Supply merupakan bangunan awal yang digunakan oleh Agro Mart untuk 

menjual hasil kebun pada tahun 2013. Di dalam bangunan Agro Supply ini 

sekarang digunakan untuk menjual berbagai bibit, obat, pupuk, serta berbagai 

peralatan lain yang berhubungan dengan perkebunan. Meskipun toko ini tidak 

Gambar 3.19. Buah dengan stiker logo Hortimart 

(Sumber: Data Pribadi) 

Gambar 3.20. Buah tanpa stiker logo Hortimart 

(Sumber: Data Pribadi) 
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seramai Agro Mart, namun beberapa pengunjung yang penasaran biasanya akan 

masuk dan melihat-lihat isi toko tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Promosi yang dilakukan oleh Hortimart saat ini hanya melalui Facebook, 

Instagram, serta brosur. Hortimart memang telah memiliki sebuah website, namun 

website tersebut belum resmi di-launching. Website tersebut juga belum di update 

secara berkala, sehingga informasi yang ada di dalamnya belum cukup lengkap. 

3.2.3. Kuesioner 

Penulis menyebarkan kuesioner secara online dan setelah dilakukan analisa maka 

diperoleh hasil kuesioner dari responden berjumlah 100 orang yang sesuai dengan 

batasan perancangan Tugas Akhir ini. Hasil dari kuesioner ini akan penulis 

gunakan sebagai data pelengkap Tugas Akhir ini. Jumlah sampel responden ini 

penulis dapatkan berdasarkan rumus Slovin sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.21. Agro Supply 

(Sumber: Data Pribadi) 
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Berikut adalah penghitungan sampel dengan populasi masyarakat kota 

Semarang menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015. 

 

 

 

Berikut adalah hasil dari kuesioner yang telah penulis sebarkan kepada 

100 orang responden secara online. Jenis pertanyaan dari kuesioner ini 

menggunakan pertanyaan tertutup untuk meminimalisir opini-opini dari 

responden. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. Jenis kelamin responden 
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Gambar 3.24. Status responden 

Gambar 3.25. Pendidikan terakhir responden 

Gambar 3.23. Domisili responden 
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Dari hasil kuesioner di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden, 65 

orang diantaranya adalah pria dan 35 orang lainnya adalah wanita. Sebanyak 77 

orang responden berasal dari Semarang, sementara 23 responden lainnya berasal 

Gambar 3.26. Profesi responden 

Gambar 3.27. Pendapatan responden per bulan 
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dari berbagai daerah seperti Salatiga, Solo, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan beberapa 

kota lainnya. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebanyak 82 responden 

diantaranya sudah menikah dan 18 orang lainnya belum menikah. Hal ini 

menunjukkan bahwa target dari perancangan ini ditujukan kepada target yang 

sudah memiliki keluarga atau sudah menikah. 

Hasil kuesioner dari batasan pendidikan terakhir menunjukkan bahwa 

sebanyak 62 responden memiliki gelar pada jenjang S1, 21 responden adalah 

diploma, 12 responden yang lain adalah lulusan SMA dan sederajat, serta terdapat 

4 orang dengan gelar S2, serta 1 orang dengan gelar S3. Hasil kuesioner dari 

batasan profesi menunjukkan bahwa sebanyak 60 responden memiliki profesi 

sebagai karyawan swasta, 22 responden adalah wiraswasta, 13 responden yang 

lain adalah para ibu rumah tangga, 1 orang lainnya adalah pegawai negeri, serta 4 

orang sisanya memiliki profesi lain yang tidak tertera pada pilihan jawaban yang 

penulis sediakan pada kuesioner. Hal ini menunjukkan siapa saja yang berpotensi 

menjadi target perancangan ini. 

Hasil kuesioner berikutnya menunjukkan bahwa 67 responden memiliki 

penghasilan di atas Rp 3.000.000,00. 11 responden memiliki penghasilan antara 

Rp 1.500.000,00 – Rp 2.000.000,00. 8 responden lainnya memiliki penghasilan 

antara Rp 2.000.000,00 – Rp 2.500.000,00. 6 responden yang lain memiliki 

penghasilan kurang dari Rp 1.000.000,00. 6 responden memiliki penghasilan 

antara Rp 2.500.000,00 – Rp 3.000.000,00. Dan 2 responden memiliki 

penghasilan antara Rp 1.000.000,00 – Rp 1.500.000,00. Hasil kuesioner ini dapat 
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digunakan untuk melihat gaya hidup dan aktivitas yang biasa dilakukan oleh 

target dengan penghasilan seperti tertera di atas. 

 

 

 

 

 

  

 

Pertanyaan di atas penulis ajukan supaya dapat diketahui tempat wisata 

apa saja yang berada di daerah Bawen dan sekitarnya yang pernah dikunjungi oleh 

responden. Penulis memberikan 3 pilihan jawaban dan 1 kolom kosong untuk 

jawaban lokasi lain yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Responden dapat 

memilih lebih dari 1 pilihan untuk pertanyaan ini. Dari hasil jawaban 100 

responden, diperoleh total respon sebanyak 195 buah. Jawaban tertinggi adalah 

Kampoeng Kopi Banaran sebesar 36,9% yang terdiri dari 72 respon. Cimory 

berada di urutan kedua dengan jumlah presentase sebesar 33,8% yang terdiri dari 

66 respon. Hortimart Agro Center berada di urutan ketiga dengan jumlah 

presentase sebesar 22,1% yang terdiri dari 43 respon. Beberapa tempat wisata lain 

Gambar 3.28. Tempat wisata di daerah Bawen 

yang pernah dikunjungi 
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seperti Goa Kreo, Umbul Sidomukti, dll berada di urutan keempat dengan jumlah 

presentase sebesar 7,2% yang terdiri dari 14 respon. 

   

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan di atas penulis ajukan supaya dapat diketahui tingkat 

awareness responden terhadap Hortimart Agro Center. Dari hasil kuesioner, 66 

orang di antaranya menjawab pernah mendengar tentang Hortimart Agro Center, 

dan 34 orang lainnya belum pernah mendengar tentang Hortimart Agro Center. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.29. Awareness responden terhadap 

Hortimart Agro Center  
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Pertanyaan di atas penulis ajukan supaya penulis dapat mengetahui 

darimana responden mendapatkan informasi mengenai Hortimart Agro Center. 

Pada pertanyaan ini, responden dapat memilih beberapa jawaban dari keempat 

pilihan yang telah disediakan. Dari hasil jawaban 66 responden, diperoleh total 

respon sebanyak 71 buah. Jawaban tertinggi adalah 58 respon (dengan presentase 

sebesar 81,7%) mengetahui Hortimart Agro Center dari teman atau keluarga. Hal 

ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mengetahui Hortimart Agro Center 

hanya dari informasi mulut ke mulut. 

 

 

 

 

Gambar 3.30. Sumber informasi responden 

terhadap Hortimart Agro Center  
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Pertanyaan di atas penulis ajukan supaya dapat diketahui jumlah 

kunjungan responden di Hortimart Agro Center. Dari 66 orang yang pernah 

mendengar tentang Hortimart Agro Center pada pertanyaan sebelumnya, sebanyak 

47 orang di antaranya menjawab pernah mengunjungi Hortimart Agro Center, dan 

19 orang lainnya belum pernah mengunjungi Hortimart Agro Center. Hasil 

kuesioner di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa responden yang belum 

mengunjungi Hortimart Agro Center walaupun sebelumnya mereka pernah 

mendengar informasi tentang Hortimart Agro Center. 

 

 

 

 

Gambar 3.31. Jumlah kunjungan responden 

di Hortimart Agro Center  
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Pertanyaan di atas penulis ajukan supaya dapat diketahui dengan siapa 

biasanya responden mengunjungi Hortimart Agro Center. Dari hasil kuesioner, 

jawaban tertinggi adalah 38 responden (dengan presentase sebesar 80,9%) 

biasanya mengunjungi Hortimart Agro Center dengan keluarga. Hal ini 

menunjukkan bahwa Hortimart Agro Center berpotensi menjadi sebuah tempat 

wisata agro yang cocok bagi keluarga. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.32. Dengan siapa responden 

mengunjungi Hortimart Agro Center  
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Pertanyaan di atas penulis ajukan supaya penulis dapat mengetahui kapan 

terakhir kali responden mengunjungi Hortimart Agro Center. Dari hasil kuesioner, 

21 responden (dengan presentase sebesar 44,7%) terakhir kali mengunjungi 

Hortimart antara 2-6 bulan yang lalu. Sebanyak 11 responden (dengan presentase 

sebesar 23,4%) terakhir kali mengunjungi Hortimart lebih dari 12 bulan yang lalu. 

Sebanyak 7 responden (dengan presentase sebesar 14,9%) terakhir kali 

mengunjungi Hortimart satu bulan yang lalu. Sebanyak 7 responden (dengan 

presentase sebesar 14,9%) terakhir kali mengunjungi Hortimart antara 6-12 bulan 

yang lalu. Terakhir, sebanyak 1 responden (dengan presentase sebesar 2,1%) 

terakhir kali mengunjungi Hortimart satu minggu yang lalu. 

 

 

 

Gambar 3.33. Kapan terakhir kali responden 

mengunjungi Hortimart Agro Center  
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Pertanyaan di atas penulis ajukan supaya penulis dapat mengetahui tingkat 

frekuensi responden mengunjungi Hortimart Agro Center. Dari hasil kuesioner, 

16 responden (dengan presentase sebesar 34%) mengunjungi Hortimart Agro 

Center setiap setengah tahun sekali. Sebanyak 14 responden (dengan presentase 

sebesar 29,8%) mengunjungi Hortimart Agro Center setiap setahun sekali. 

Sebanyak 12 responden (dengan presentase sebesar 25,5%) mengunjungi 

Hortimart Agro Center setiap ada hari libur nasional. Sebanyak 4 responden 

(dengan presentase sebesar 8,5%) mengunjungi Hortimart Agro Center setiap 

sebulan sekali. Terakhir, sebanyak 1 responden (dengan presentase sebesar 2,1%) 

mengunjungi Hortimart Agro Center setiap weekend. 

 

 

 

Gambar 3.34. Frekuensi responden 

mengunjungi Hortimart Agro Center  
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Pertanyaan di atas penulis ajukan supaya penulis dapat mengetahui divisi 

yang paling sering dikunjungi oleh responden. Dari hasil kuesioner, 43 responden 

(dengan presentase sebesar 31,3%) paling sering mengunjungi Agro Mart. 

Sebanyak 26 responden (dengan presentase sebesar 19,4%) paling sering 

mengunjungi Agro Tour. Sebanyak 23 responden (dengan presentase sebesar 

17,2%) paling sering mengunjungi Agro Resto. Sebanyak 22 responden (dengan 

presentase sebesar 16,4%) paling sering mengunjungi Agro Estate. Terakhir, 

sebanyak 21 responden (dengan presentase sebesar 15,7%) paling sering 

mengunjungi Agro Supply. 

 

 

 

Gambar 3.35. Divisi yang paling sering 

dikunjungi oleh responden  
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Pertanyaan di atas penulis ajukan supaya penulis dapat mengetahui 

keunggulan Hortimart Agro Center dibandingkan tempat wisata lain yang berada 

di daerah Bawen. Dari hasil kuesioner, 35 responden (dengan presentase sebesar 

35,4%) mengatakan bahwa Hortimart memiliki produk yang berkualitas. 

Sebanyak 26 responden (dengan presentase sebesar 26,3%) mengatakan bahwa 

Hortimart memiliki fasilitas yang beragam. Sebanyak 21 responden (dengan 

presentase sebesar 21,2%) mengatakan bahwa Hortimart memiliki konsep 

berwisata sambil belajar yang menarik. Terakhir, sebanyak 17 responden (dengan 

presentase sebesar 17,2%) mengatakan bahwa harga produk yang dijual di 

Hortimart terjangkau. 

 

 

 

Gambar 3.36. Keunggulan Hortimart dibandingkan 

tempat wisata lain di daerah Bawen  
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Pertanyaan di atas penulis ajukan supaya penulis dapat mengetahui hal-hal 

apa saja yang membuat responden tertarik mengunjungi Hortimart Agro Center. 

Dari hasil kuesioner, 34 responden (dengan presentase sebesar 39,5%) tertarik 

karena produknya yang berkualitas. Sebanyak 23 responden (dengan presentase 

sebesar 26,7%) tertarik karena lokasi yang mudah dijangkau. Sebanyak 14 

responden (dengan presentase sebesar 16,3%) tertarik karena mendapat 

rekomendasi dari teman atau keluarga. Sebanyak 13 responden (dengan 

presentase sebesar 15,4%) tertarik karena harganya terjangkau. Terakhir, 

sebanyak 2 responden (dengan presentase sebesar 2,3%) tertarik karena promosi 

media sosial yang menarik. 

 

 

 

Gambar 3.37. Alasan responden tertarik mengujungi 

Hortimart Agro Center  
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Pertanyaan di atas penulis ajukan supaya penulis dapat mengetahui kesan 

responden setelah mengunjungi Hortimart Agro Center. Dari hasil kuesioner, 38 

responden (dengan presentase sebesar 35,5%) berkesan karena produknya yang 

berkualitas. Sebanyak 20 responden (dengan presentase sebesar 18,7%) berkesan 

karena wisata edukasinya menarik. Sebanyak 17 responden (dengan presentase 

sebesar 15,9%) berkesan karena Hortimart Agro Center memiliki fasilitas yang 

lengkap. Sebanyak 17 responden (dengan presentase sebesar 15,9%) berkesan 

karena perkebunannya luas. Terakhir, sebanyak 15 responden (dengan presentase 

sebesar 14%) berkesan karena harganya terjangkau. 

 

 

 

Gambar 3.38. Kesan responden setelah mengujungi 

Hortimart Agro Center  
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Pertanyaan di atas penulis ajukan supaya penulis dapat mengetahui apa 

yang menyebabkan responden tidak mengetahui Hortimart Agro Center. Dari 

hasil jawaban 34 responden, diperoleh total respon sebanyak 39 buah. Jawaban 

tertinggi adalah sebanyak 31 respon (dengan presentase sebesar 79,5%) 

mengatakan bahwa Hortimart Agro Center kurang melakukan promosi. Sebanyak 

6 respon (dengan presentase sebesar 15,4%) mengatakan bahwa tidak ada 

petunjuk jalan di sekitar lokasi. Terakhir, sebanyak 2 respon (dengan presentase 

sebesar 5,1%) mengatakan bahwa ukuran papan nama Hortimart kurang besar, 

sehingga pengemudi yang lewat tidak menyadari bahwa mereka telah melewati 

sebuah tempat wisata agro. 

 

 

 

Gambar 3.39. Penyebab responden tidak mengetahui 

Hortimart Agro Center  
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Pertanyaan di atas penulis ajukan supaya penulis dapat mengetahui apa 

yang menyebabkan responden belum pernah mengunjungi Hortimart Agro Center. 

Dari hasil jawaban 19 responden, diperoleh total respon sebanyak 27 buah. 

Jawaban tertinggi adalah sebanyak 10 respon (dengan presentase sebesar 37%) 

mengatakan bahwa promosi yang dilakukan Hortimart Agro Center kurang 

menarik. Sebanyak 10 respon (dengan presentase sebesar 37%) mengatakan 

bahwa tidak ada penawaran khusus yang ditawarkan oleh Hortimart Agro Center. 

Sebanyak 3 respon (dengan presentase sebesar 11,1%) mengatakan bahwa 

lokasinya kurang strategis. Sebanyak 2 respon (dengan presentase sebesar 7,4%) 

mengatakan bahwa harganya cukup mahal. Terakhir, sebanyak 2 respon (dengan 

presentase sebesar 7,4%) mengatakan bahwa mereka tidak tertarik mengunjungi 

tempat wisata agro. 

 

Gambar 3.40. Penyebab responden belum pernah 

mengunjungi Hortimart Agro Center  
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 Kesimpulan Kuesioner 

Berdasarkan hasil kuesioner di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari 

responden adalah kaum pria, dengan status menikah, dan berdomisili di 

Semarang. Pendidikan terakhir dari responden adalah S1. Mayoritas dari 

responden memiliki profesi sebagai karyawan swasta, wiraswasta, dan ibu rumah 

tangga. Rata-rata penghasilan dari responden adalah di atas UMR bahkan di atas 

Rp 3.000.000,00. 

  Dari 100 orang responden, terdapat 66 responden yang pernah 

mendengar tentang Hortimart Agro Center. Berdasarkan hasil kuesioner di atas, 

mayoritas responden mengetahui Hortimart dari teman atau keluarga, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa mereka mengetahui keberadaan Hortimart hanya dari 

informasi mulut ke mulut saja. Mereka biasanya datang ke Hortimart dengan 

keluarga yang menunjukkan bahwa Hortimart berpotensi menjadi sebuah tempat 

wisata agro yang cocok bagi keluarga. 

Divisi yang paling sering dikunjungi oleh responden adalah divisi Agro 

Mart. Mereka mengatakan bahwa keunggulan Hortimart dibandingkan dengan 

tempat wisata lain di daerah Bawen adalah produknya yang berkualitas. Selain itu, 

keunggulan lainnya adalah fasilitas yang ditawarkan beragam, terutama konsep 

berwisata sambil belajar yang menarik. Hal yang membuat responden tertarik 

mengunjungi Hortimart disebabkan oleh kualitas produk yang ditawarkan. 

Mereka juga mengatakan bahwa kesan yang diperoleh setelah mengunjungi 

Hortimart adalah produknya berkualitas. Dari jawaban di atas, analisa yang 
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diperoleh adalah Hortimart sangat terkenal dengan kualitas produknya. Selain itu, 

wisata edukasi yang ditawarkan oleh Hortimart juga menjadi salah satu daya tarik 

yang digemari pengunjung. 

Terdapat beberapa responden yang belum mengunjungi Hortimart Agro 

Center walaupun sebelumnya mereka pernah mendengar informasi tentang 

Hortimart. Dari hasil kuesioner, responden tersebut mengatakan bahwa promosi 

yang ditawarkan kurang menarik dan tidak ada penawaran khusus yang 

ditawarkan oleh Hortimart Agro Center. Kedua hal tersebut menyebabkan 

pengunjung belum tertarik untuk mengunjungi Hortimart Agro Center. 

3.2.4. SWOT 

Berikut ini adalah hasil analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan 

Threats untuk perancangan promosi Hortimart Agro Center.  
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Tabel 3.1. Tabel Analisis SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. STP 

3.2.5.1. Segmentation 

1. Geografis 

- Kota / Kabupaten : Bawen dan kota-kota dengan radius 150 

 km di sekitarnya 
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- Propinsi  : Jawa Tengah 

2. Demografis 

- Usia   : 35 – 50 tahun 

- Jenis kelamin  : Pria dan wanita 

- Kebangsaan  : Indonesia 

- Etnis   : Semua etnis 

- Bahasa   : Indonesia 

- Agama   : Semua agama 

- Pendidikan  : Minimal SMA dan sederajat 

- Pekerjaan  : Karyawan swasta, wiraswasta, ibu rumah 

 tangga, pegawai negeri 

- Pendapatan  : Diatas Rp 1.909.000,00 (UMR Semarang) 

- Kelas ekonomi  : SES B 

- Status pernikahan : Menikah 

- Tipe keluarga  : Semua tipe keluarga 

3. Psikografis 

- Gaya hidup  : Berorientasi keluarga 

- Aktifitas  : Berwisata bersama keluarga (rekreasi), 

 menyukai wisata agro 

- Ketertarikan  : Rekreasi, edukasi, alam, buah-buahan 

- Kepribadian  : Loyal, family oriented, hidup sehat 

- Sikap   : Antusias 
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4. Geodemografis 

- Hunian   : Kompleks perumahan 

5. Behavioral 

- Kejadian  : Kejadian khusus 

- Manfaat  : Kualitas, pelayanan 

- Status Pengguna : Bukan pengguna 

- Kesiapan Pembeli : Sadar 

- Status Loyalitas : Tidak ada 

3.2.5.2. Targetting 

Sasaran atau target yang dituju oleh Hortimart Agro Center adalah 

kalangan menengah. Mereka biasanya akan lebih mengutamakan kualitas 

dan pelayanan yang memuaskan daripada jumlah nominal yang harus 

mereka keluarkan. Apabila Hortimart dapat mempertahankan kualitas buah 

yang baik dan diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, maka 

penjualan tentu akan meningkat dengan sendirinya. 

3.2.5.3. Positioning 

Hortimart diposisikan sebagai satu-satunya tempat wisata edukasi buah di 

Jawa Tengah, yang didukung dengan beragam fasilitas lengkap yang 

berkaitan dengan buah dan agro. Fasilitas tersebut terdiri dari kegiatan 

menanam bibit, memetik buah, keliling kebun serta dilengkapi dengan 

pesona alam dan produk buah yang berkualitas premium yang tidak bisa 

didapatkan di tempat lain. 
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3.3. Analisis Kompetitor 

Berikut ini adalah beberapa kompetitor Hortimart Agro Center yang berlokasi di 

sekitar daerah Bawen dan merupakan sebuah tempat rekreasi bagi keluarga. 

1. Cimory 

Cimory merupakan sebuah tempat wisata dan edukasi yang fokus 

memproduksi makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi oleh semua 

orang. Bapak Bambang Sutantio selaku founder dan CEO dari Cimory 

mengatakan bahwa visi Cimory adalah menjadi sebuah perusahaan yang 

memproduksi makanan dan minuman berbasis protein untuk kemudian 

didistribusikan ke seluruh Indonesia. Hingga saat ini, Cimory sudah dapat 

ditemukan di tiga lokasi, yaitu Cimory Riverside dan Cimory Mountain View 

yang berlokasi di Bogor, serta Cimory on the Valley yang berlokasi di Jalan 

Raya Bawen Km. 30, Kabupaten Semarang. 

 

 

 

 

 

2. Kampoeng Kopi Banaran 

Kampoeng Kopi Banaran sebuah anak perusahaan yang dinaungi oleh PT 

Perkebunan Nusantara IX (Persero) yang sekaligus merupakan pemilik 

tempat wisata ini. Kampoeng Kopi Banaran terkenal sebagai sebuah lokasi 

Gambar 3.41. Logo Cimory 

(Sumber: http://cimory.com/) 
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agrowisata yang sering dikunjungi oleh para penikmat kopi. Namum, 

Kampoeng Kopi Banaran juga cocok dikunjungi oleh keluarga karena 

Kampoeng Kopi Banaran juga menyediakan fasilitas-fasilitas lain seperti 

tempat bermain anak, kolam renang, gazebo, camping ground, resto dan spa, 

tempat bermain ATV, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Lokasi 

Kampoeng Kopi Banaran terletak di Jl. Raya Semarang – Solo Km. 35. 

 

 

 

 

Tabel 3.2. Tabel Pengamatan Kompetitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.42. Logo Kampoeng Kopi Banaran 

(Sumber: http://www.kampoengkopibanaran.co.id/) 
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