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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi Pengumpulan Data  

Proses perancangan media promosi jus buah Mama Roz ini menggunakan 

metode pengumpulan data yang dibedakan berdasarkan caranya, antara lain: 

1. Metode Kuisioner 

Penulis menyebarkan kuisoner kepada 125 responden yaitu usia 20 sampai 

40 tahun. Penulis akan membuat sebuah pertanyaan yang bertujuan untuk 

mengetahui beberapa informasi dari target jus buah Mama Roz. Setelah itu 

penulis akan mendapatkan kesimpulan dan memutuskan strategi yang akan 

digunakan untuk mempromosikan merek Mama Roz. 

2. Metode Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 

pemilik Mama Roz, Hendrik Setiawan. Dengan cara ini penulis akan 

mendapatkan data yang akurat, serta tantangan yang sedang dihadapi. 

3. Metode Observasi 

Metode ini digunakan oleh penulis dengan menggunakan pengamatan 

secara langsung ke Pabrik Mama Roz, dan melakukan pengamatan pada 

media promosi Mama Roz yang telah ada, seperti website dan brosur.  
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Dengan cara seperti ini, penulis akan mengetahui secara langsung dan 

menentukan strategi yang tepat untuk Mama Roz. 

4. Metode Literatur 

Penulis mencari dan menggunakan data literatur dengan mengambil dari 

berbagai buku yang berhubungan dengan perancangan media promosi. 

5. Metode Pencarian secara Online (internet) 

Penulis menggunakan berbagai data dari internet baik dalam bentuk e-book online, 

berita online, dan lain-lain yang berkaitan dengan perancangan yang penulis 

lakukan.  

3.1.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap Hendrik Setiawan, selaku pemilik dan direktur 

merek jus buah premium Mama Roz, untuk mendapatkan pemahaman mengenai 

seluk-beluk Mama Roz, dan data-data yang dapat berguna untuk perancangan. 

Wawancara dilakukan di kantor Mama Roz yang beralamat di Jl. Darmawangsa-X 

No.18A, RT.3/RW.3, Melawai, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 

12150, pada tanggal 3 Maret 2017.  
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Gambar 3.1. Hendrik Setiawan, owner��
http://mamaroz.com 

3.1.1.1. Hasil Wawancara 

 

Gambar 3.2. Logo Mama Roz��
http://mamaroz.com 

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, Mama Roz memposisikan 

dirinya dengan segmentasi pasar premium, terutama untuk para eksekutif 

dan professional yang merasa kesehatan adalah hal yang penting. Pemilihan 

target Mama Roz berasal dari kalangan niche market atau yang biasa disebut 

ceruk pasar, yang tidak terlalu menomorsatukan harga (secara ekonomis). 
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Mama Roz lalu memposisikan produk jus buah premiumnya sebagai fast 

moving industry dengan menjual layanan/jasa penyedia minuman jus buah 

segar premium.  

Melalui tag line-nya “Freshly Made and Delivered Every Day”, 

Mama Roz menunjukkan bahwa produk yang dijualnya adalah sebuah 

layanan/jasa penyediaan minuman jus segar yang dapat diantar setiap hari. 

Dengan Mama Roz, para konsumennya dapat merasakan kemudahan dan 

kenyamanan dalam mengkonsumsi minuman jus buah segar berkualitas 

yang tentunya akan menyehatkan. 

Selain dapat diantar melalui pemesanan atau berlangganan, Mama 

Roz juga dijual dibeberapa tempat premium retail, seperti Food Mart, Ranch 

Market, Sogo, Kem Chicks, Total, selected Hero, Mangkok Putih, Grand 

Lucky Superstore, Total Buah Segar, Al Fresh, Farmers Market, dan 

selected Hypermart. 

Dengan sistem berlangganannya, konsumen akan mendapatkan 

penawaran harga yang sama dengan harga di retail outlet. Namun, 

konsumen tidak akan kehabisan barang (rasa) yang diinginkan, bahkan lebih 

fresh karena langsung dikirim dari tempat pembuatan. Mama Roz tidak 

menyimpan stok barang, karena semua minuman jus yang dibuat sesuai 

pesanan langsung dikirim ke konsumen atau ke retail outlet. 

Untuk menggunakan jasa delivery order, konsumen harus mendaftar 

sebagai pelanggan terlebih dahulu. Melalui call center, konsumen memesan 

paket langganan jus yang diinginkan. Kemudian konsumen dapat meminta 
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jus diantar ke lokasi yang diinginkan selama masa berlangganannya, seperti 

rumah atau ke kantor. 

Menurut sang pemilik, Mama Roz tidak memperhatikan tiga unsur 

yang umumnya dianut oleh para produsen minuman jus, yaitu harga yang 

murah, masa berlaku yang relatif panjang, dan kemasan yang transparan. 

Sebaliknya Mama Roz memiliki harga yang memberikan value for money, 

masa berlaku yang pendek (3 hari), dan mempunyai tampilan kemasan yang 

non transparan. Mama Roz tidak menggunakan bahan pengawet, tanpa 

konsentrat atau bahan kimia yang dapat merugikan tubuh, seperti 

preservative, stabilizer, homogenizer, dan bahan-bahan artificial. 

Walaupun diproduksi secara lokal, namun buah yang digunakan sebagian 

besar adalah buah impor. 

3.1.1.2. Kesimpulan 

Dengan menciptakan pasarnya sendiri, Mama Roz adalah merek jus buah 

premium yang mempunyai potensi untuk terus berkembang di Indonesia, 

karena tren gaya hidup sehat yang membawa dampak baik untuk produk 

yang bergerak di bidang kesehatan dan gizi. Namun minimnya promosi dan 

distribusi membuat merek jus buah premium ini tidak banyak dikenal oleh 

masyarakat Indonesia. 

3.1.2. Kuisioner 

Penelitian juga dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada target audiens 

Mama Roz yang ingin dicapai. Untuk menguji beberapa hal, penulis menyebarkan 

kuisioner kepada 125 sample responden pada tanggal 14 Maret hingga 30 Maret 
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2016 di daerah Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya. Kuisioner ini disebarkan kepada 

responden guna mengetahui awareness responden terhadap gaya hidup sehat dan 

merek jus buah di Indonesia. Hasil pengisian kuisioner yang diisi oleh responden, 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

 Sebagian besar dari responden adalah Pria dengan persentase sebesar 

55.2%, diikuti dengan Wanita sebesar 44.8%. Berikut merupakan keterangan pada 

tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Jenis Kelamin Responden 

Jawaban Jumlah Responden 
(orang) 

Persentase (%) 

Pria 69 55.2% 
Wanita 56 44.8% 
Total 125 100% 

 

Kuisioner ini diisi oleh responden dengan rentang berumur 21-25 tahun 

dengan persentase 52%. Kemudian responden wanita yang berumur 18-20 tahun 

sebanyak 23.2%. Diikuti dengan wanita berumur 26-30 tahun sebanyak 22.4%. 

Sementara responden yang berumur lebih dari 31-35 tahun keatas hanya 2.4%. 

Berikut merupakan keterangan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Umur Responden 

Jawaban Jumlah Responden 
(orang) 

Persentase (%) 

18-20 tahun 29 23.2% 
21-25 tahun 65 52% 
26-30 tahun 28 22.4% 
31-35 tahun 3 2.4% 
Total 125 100% 
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Penulis juga mencari data mengenai tingkat pendapatan atau uang saku 

responden tiap bulannya, dan berdasarkan tingkat pendapatan yang telah 

dikumpulkan, sebagian besar tingkat pendapatan responden berkisar antara Rp 

2.000.000 sampai Rp 3.000.000,- sebanyak 47.2%. Urutan Kedua dengan kisaran 

Rp 4.000.000,- sampai Rp 5.000.000,- dengan persentase 20%. Kemudian Rp 

3.000.000,- sampai Rp 4.000.000,- sebanyak 16.8%. Responden lainnya memiliki 

pendapatan kurang dari RP 2.000.000,- sebanyak 9.6% dan lebih dari Rp 

5.000.000,- dengan persentase 6.4%. Berikut merupakan keterangan pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Tingkat pendapatan atau uang saku responden tiap bulan 

Jawaban Jumlah Responden 
(orang) 

Persentase (%) 

Kurang dari Rp 
2.000.000,-  

12 9.6% 

Rp 2.000.000,- sampai 
Rp 3.000.000,- 

59 47.2% 

Rp 3.000.000,- sampai 
Rp 4.000.000,- 

21 16.8% 

Rp 4.000.000,- sampai 
Rp 5.000.000,- 

25 20% 

Lebih dari Rp 
5.000.000,- 

8 6.4% 

Total 125 100% 
  

Berdasarkan kesukaan responden mengkonsumsi buah, sebanyak 52.8% 

responden menganggap buah biasa saja. Urutan kedua sebanyak 29.6% sangat 

menyukai buah. Kemudian sebanyak 17.6% sisanya menyukai buah. Menariknya, 

tidak ada responden yang tidak menyukai buah. Berikut merupakan keterangan 

pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Kesukaan Responden mengkonsumsi buah 
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Jawaban Jumlah Responden 
(orang) 

Persentase (%) 

Sangat Tidak Suka 0 0% 
Tidak Suka 0 0% 
Biasa Saja 66 52.8% 
Suka 22 17.6% 
Sangat Suka 37 29.6% 
Total 125 100% 

  

Banyak Responden menyukai buah yang dimakan secara langsung. 

Kemudian 29% sisanya menyukai buah untuk di Jus. Berikut merupakan 

keterangan pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Preferensi responden dalam mengkonsumsi buah 

Jawaban Jumlah Responden 
(orang) 

Persentase (%) 

Makan Langsung 89 71% 
Di Jus 36 29% 
Dijadikan Selai 0 0% 
Diolah bersama 
makanan 

0 0% 

Total 125 100% 
  

Berdasarkan kesukaan responden mengkonsumsi sayur, sebanyak 59% 

responden menganggap sayur biasa saja. Urutan kedua sebanyak 26% menyukai 

sayur. Kemudian sebanyak 11 % sisanya sangat menyukai sayur. Berikut 

merupakan keterangan pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Kesukaan Responden mengkonsumsi sayur 

Jawaban Jumlah Responden 
(orang) 

Persentase (%) 

Sangat Tidak Suka 3 2% 
Tidak Suka 11 10% 
Biasa Saja 69 59% 
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Suka 26 18% 
Sangat Suka 16 11% 
Total 125 100% 

  

Berdasarkan preferensi responden mengkonsumsi sayur, sebanyak 65% 

responden menganggap bahwa sayur paling enak dikonsumsi setelah diolah 

menjadi makanan. Kemudian di urutan kedua sebanyak 24% menyukai sayur untuk 

dimakan segar. Sebanyak 17.6% sisanya menyukai sayur untuk diolah bersama 

makanan seperti salad. Tidak ada responden yang menyukai jus sayur. Berikut 

merupakan keterangan pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7. Preferensi responden dalam mengkonsumsi sayur 

Jawaban Jumlah Responden 
(orang) 

Persentase (%) 

Diolah menjadi 
makanan 

78 65% 

Makan Langsung 36 24% 
Diolah bersama 
makanan 

24 12% 

Di-Jus 0 0% 
Total 125 100% 

  

Dalam semingggu hampir sebagian besar responden mengkonsumsi buah 

dan sayur dengan sering, sebesar 47%. Diikuti dengan responden yang cukup 

mengkonsumsi buah dan sayur dalam seminggu sebesar 29%. Berikut merupakan 

keterangan pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Seberapa sering responden mengkonsumsi buah dan sayur seminggu 

Jawaban Jumlah Responden 
(orang) 

Persentase (%) 

Sangat Jarang 0 0% 
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Jarang 8 6% 
Cukup 33 29% 
Sering 51 47% 
Sangat Sering 24 18% 
Total 125 100% 

  

Berdasarkan kuisioner ini, ditemukan bahwa semua responden telah 

mengetahui manfaat pentingnya buah dan sayur untuk kesehatan, tetapi untuk 

mengkonsumsinya secara rutin dan sengaja, hanya sekitar 18 %. Sisanya, sebanyak 

76% responden mengaku hanya makan jika ada. Urutan ketiga sebanyak 6 % sangat 

sadar tentang manfaat buah dan sayur, tapi tidak terlalu menyukainya. Berikut 

merupakan keterangan pada tabel 3.9. 

Tabel 3.9. Jumlah responden yang mengetahui manfaat buah dan sayur untuk kesehatan 

Jawaban Jumlah Responden 
(orang) 

Persentase (%) 

Tidak Tahu 0 0% 
Tahu, tetapi tidak suka 10 6% 
Tahu, tetapi biasa saja 80 76% 
Tahu, sehingga sering 
mengkonsumsi 

35 18% 

Total 125 100% 
  

Hampir semua responden memilih jus segar dengan total persentase sebesar 

88%, diikuti dengan jus kemasan sebesar 12% karena terasa lebih praktis. Berikut 

merupakan keterangan pada tabel 3.10. 

Tabel 3.10. Preferensi responden terhadap tipe jus buah 

Jawaban Jumlah Responden 
(orang) 

Persentase (%) 

Jus Segar 
(Blender,Juicer) 

110 88% 
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Jus Kemasan (Buavita) 15 12% 
Sachet Juice/Sirup Buah 
(Nutrisari / ABC) 

0 0% 

Total 125 100% 
  

Merek jus buah premium Mama Roz adalah sebuah merek yang jarang 

melakukan promosi Above the Line, dan hanya sedikit melakukan promosi Below 

the Line. Penulis perlu mengetahui tingkat awareness dari merek Mama Roz di 

benak konsumen, agar dapat menentukan strategi yang efektif dalam meningkatkan 

awareness merek Mama Roz. Untuk itu penulis membuat daftar merek jus buah 

(dan sayur) yang ada di pasar jus buah Indonesia agar dapat mengetahui 

perbandingan awareness merek-merek jus buah yang ada. Merek jus buah yang 

menjadi daftar perbandingan dari terbesar ke terkecil adalah sebagai berikut: 

Buavita, ABC, Country Choice, Nutrisari, Jungle Juice, Rejuve, Cold Press, Naked 

Press, Original Love Juice, lalu terakhir Mama Roz. Hasil yang penulis dapat dari 

125 responden adalah 119 responden (94%) mengetahui merek Buavita, sementara 

hanya sementara hanya 8 responden (10%) yang pernah mendengar nama Mama 

Roz. Penulis menyisipkan direct competitor Mama Roz yaitu Rejuve, Cold Press, 

dan Naked Press dan hasilnya awareness yang dimiliki masih lebih besar ketimbang 

merek Mama Roz, Berikut merupakan keterangan lengkap pada tabel 3.11. 

Tabel 3.11 Tingkat awareness responden terhadap merek jus buah di pasaran 

Jawaban Jumlah Responden 
(orang) 

Persentase (%) 

Buavita 119 94% 
ABC 113 76% 
Country Choice 84 71% 
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Nutrisari 80 70% 
Jungle Juice 68 59% 
Rejuve 53 47% 
Cold Press 34 29% 
Naked Press 29 21% 
Original Love Juice 15 12% 
Mama Roz 8 6% 
Total 125 100% 

  

Kemudian penulis menanyakan tentang konten-konten mana saja yang 

dianggap menarik untuk ditemukan oleh responden disebuah Website Food and 

Beverage seperti Starbuck, Rejuve, atau Cimory. Sekitar 88% responden menyukai 

website yang memiliki tampilan varian yang beragam dan lengkap dengan 

informasinya, yang kemudian diikuti dengan ‘Diskon atau Promo Produk' sebanyak 

76%, responden juga menyukai tips-tips menarik yang bisa ia ikuti sebanyak 41% 

dari total responden. Berikut merupakan keterangan lengkap pada tabel 3.12. 

Tabel 3.12 Konten website yang diharapkan responden 

Jawaban Jumlah Responden 
(orang) 

Persentase (%) 

Varian Produk 102 88% 
Diskon / Promo Produk 86 76% 
Tips & Trick / Resep 
Kreatif 

47 41% 

Gallery Photo 40 35% 
Gizi dan Manfaat 
Produk 

35 29% 

Order Page / Online 
Shop 

22 18% 

Sosial Media / 
Komunitas 

16 10% 

Total 125 100% 
 Total 125 100% 
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Pertanyaan terakhir yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui gaya 

desain yang menurut responden menarik dan nyaman untuk menelusuri keseluruhan 

isi web. Berikut gambar-gambar yang menjadi pilihan: 

 

Gambar 3.3. Website Innocent Drink 

 (www.innocentsdrink.co.uk, 2017) 
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Gambar 3.4. Website Naked Juice 

 (www.nakedjuice.com, 2017) 

 

Gambar 2.1. Website Suja 

 (www.sujajuice.com, 2017) 

Hasil yang penulis dapat adalah sekitar 64% atau 78 responden, memilih 

website naked juice, sementara sebagian sisanya memilih situs innocentdrink 

sebagai favorit. Di urutan ketiga terdapat suja juice sebesar 6% suara. Berikut 

persentase lengkap dari tabel 3.13. 

Tabel 3.13. Gaya desain favorit responden 

Jawaban Jumlah Responden 
(orang) 

Persentase (%) 

www.nakedjuice.com 78 64% 
www.innocentdrinks.co.
uk 

36 30% 

www.sujajuice.com 12 6% 
Total 125 100% 

  

3.1.2.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil kuisioner ini adalah 
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responden berumur 20-40 tahun belum menjadikan sayur dan buah sebagai 

makanan dan minuman rutin untuk dikonsumsi setiap hari, hampir semua 

responden juga telah mengakui manfaat mengkonsumsi buah dan sayur 

tetapi tidak rutin mengkonsumsinya, banyak orang juga tidak terlalu 

menyukai sayur ketimbang buah, apalagi jika sayur tersebut di jus. Mama 

Roz adalah merek jus buah yang memiliki kelebihan tersebut, beberapa 

varian produk sangat sering mencampurkan sayur-sayuran sehat namun 

dikombinasikan dengan jus buah yang segar sehingga rasanya menjadi enak 

dan menyehatkan. Namun sedikitnya awareness membuat produk ini sulit 

terlihat di mata responden. 

 Metodologi Perancangan 

Perancangan identitas visual ini dilakukan dengan beberapa metode untuk 

menemukan solusi, antara lain sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Proses pengerjaan awal ini dengan mengumpulkan berbagai data untuk mendukung 

pemahaman tema serta perancangan desain media promosi. Data didapatkan 

melalui studi pustaka, serta penyebaran survei pada masyarakat Jakarta, Tangerang, 

dan sekitarnya 

2. Melakukan Riset 

Riset dilakukan dengan mewawancarai pemilik sekaligus Direktur Mama Roz, 

Hendrik Setiawan lebih mendalam untuk mengetahui seluk-beluk perusahaan dan 

tantangan yang sedang dihadapi. Penulis juga melakukan kuisioner yang disebarkan 
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di daerah Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya. 

3. Brainstorming dan Menentukan Konsep Kreatif 

Hasil mindmapping diolah menjadi suatu konsep kreatif yang mendasari 

perancangan media promosi tentang jus buah Mama Roz. Selanjutnya penulis akan 

mengeksplorasi konsep kreatif. 

4. Sketsa Awal 

Penulis mengaplikasikan hasil brainstorming ke dalam bentuk sketsa awal dan 

dibuat dalam beberapa alternatif. 

5. Eksekusi 

Sketsa yang telah terpilih kemudian diolah dalam bentuk digital. Tahap ini 

dilakukan untuk memberikan gambaran hasil akhir perancangan media promosi 

yang dilakukan.  
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