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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian berdasarkan tujuan, dibagi menjadi 2 jenis penelitian yaitu  

penelitian dasar (basic research) dan penelitian terapan (applied research). 

Penelitian dasar merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti sebuah 

pengetahuan baru yang belum diteliti sebelumnya dan penelitian terapan adalah 

penelitian untuk memecahkan masalah dan kenyataan praktis yang dihasilkan dari 

penelitian dasar (jujun s.suriasumantri dalam sugiyono 2016). 

Apabila dilihat dari pengertian mengenai penelitian diatas, maka penelitian 

tersebut menerapkan penelitian terapan dimana laporan kerja praktek tersebut 

berisi bagaimana strategi penerapan promotion mix di cafe hoop rivier.  

4.2   Teknik Pengumpulan Data 

Dalam upaya melakukan perancangan serta penerapan strategi tersebut maka 

penulis perlu mengumpulkan data terlebih dahulu agar mendukung laporan kerja 

praktek. Adapun teknik yang perlu diperhatikan dalam proses pengumpulan data. 

Khususnya untuk penelitian ini. teknik yang digunakan adalah melalui observasi 

dan wawancara.  

4.2.1. Wawancara 

 Wawancara adalah suatu kegiatan yang bersifat langsung dan berisi 

pertanyaan kepada penjawab agar bisa memperoleh informasi (p. joko 

subagyo, 2011). Untuk menyusun laporan tersebut, penulis telah 

menerapkan teknik ini, dimana penulis melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada pemilik usaha agar mengetahui secara dalam usaha yang 

terkait. Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang digunakan dalam proses 

wawancara, yaitu ; 

Tabel 1 

Pertanyaan Wawancara Cafe Hoop Rivier 

No Pertanyaan 

1 Sejak kapan usaha cafe hoop rivier ini mulai beroperasi? 

2 Apa saja metode promosi yang telah diterapkan saat awal mula beroperasi? 
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3 Kepada siapa target pasar yang dituju? 

4 Bagaimana perkembangan cafe hoop rivier ini selama 2 tahun beroperasi? 

5 Bagaimana rencana dalam mengembangkan cafe hoop rivier ini? 

6 Berapakah omzet per bulan dan per tahun yang diperoleh? 

7 Bagaimana umpan balik dari konsumen yang telah berkunjung? 

8 Bagaimana prosedur dalam penentuan harga produk? 

9 Apa yang diharapkan untuk cafe hoop rivier pada masa yang akan datang? 

10 Bagaimana hasil yang diperoleh setelah melakukan promosi sebelumnya? 

11 Apa saja yang menjadi kendala dalam proses memasarkan produk? 

12 Apa masalah yang sering terjadi di cafe hoop rivier dan menerima keluhan 

dari konsumen? 

4.2.2. Observasi  

Observasi adalah kegiatan yang berisi penelitian terhadap suatu objek 

(Sugiyono , 2015). Teknik ini dilakukan dengan mengamati suatu objek 

secara langsung di lapangan. Dalam kesempatan ini, penulis menerapkan 

teknik tersebut untuk mengamati kegiatan operasional dan strategi 

pemasaran yang telah digunakan oleh perusahaan terkait. 

4.3 Proses Perancangan 

Ditinjau dari hasil observasi dan wawancara yang terkumpulkan, sehingga 

penulis telah merancang strategi akan promotion mix yang disesuaikan dengan 

kondisi cafe hoop rivier. Berikut ini ada beberapa langkah yang diterapkan  di 

Cafe Hoop Rivier dalam bentuk flowchart: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Flowchart Langkah Perancangan Strategi, sumber: penulis (2019) 
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a. Analisa Perusahaan 

Hal utama dalam menyusun langkah perancangan yaitu perlu menganalisa 

kondisi perusahaan terlebih dahulu agar mengetahui kegiatan operasional, 

tempat perusahaan berada, produk yang ditawarkan oleh perusahaan serta 

sistem penjualan dan pemasaran pada perusahaan yang dilakukan dengan 

menerapkan teknik observasi dan wawancara secara langsung di lokasi. 

b. Identifikasi Masalah 

Melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh CafeHoop 

Rivier dari segi pemasaran yang dilakukan kurang efektif beserta kondisi 

kompetitor. 

c. Perumusan Masalah 

Setelah informasi terkumpulkan dari kegiatan observasi dan wawancara, 

penulis merincikan permasalahan yang ada di Cafe Hoop Rivier, masalah 

utama yang dialami Hoop Rivier adalah bauran pemasaran yang diterapkan 

kurang efektif, sehingga tidak meningkatkan penjualan karena kurangnya 

tingkat awareness pada masyarakat yang mengakibatkan cafe ini kurang 

diketahui oleh masyarakat jadi strategi pemasaran perlu di perbaharui agar 

dapat mengembangkan Hoop Rivier. 

d. Rancangan Strategi Pemasaran 

Di bagian ini, penulis telah merancang beberapa strategi agar mampu 

meningkatkan penjualan terhadap Hoop Rivier, yaitu sebagai berikut: 

1. Melakukan advertising berupa pemasangan banner serta papan petunjuk 

jalan agar meningkatkan kesadaran dan menarik perhatian masyarakat 

akan Hoop Rivier. 

2. Menerapkan promosi berupa paket makanan dengan minuman yang dapat 

menarik pelanggan baru ataupun lama. 

3. Menerapkan promosi berupa diskon 10% khusus bagi pelanggan yang 

mengambil foto berupa makanan di Hoop rivier dan dibagikan di media 

sosial. 

4. Menerapkan promosi dengan diskon 15% khusus bagi pelajar yang 

menunjukkan kartu identitas pelajar. 

5. Membantu Hoop Rivier agar terdaftar di aplikasi grab. 
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6. Memanfaatkan influencer batam agar Hoop Rivier lebih dikenal oleh  

masyarakat Batam. 

e. Implementasi Rancangan 

Dalam bagian ini, penulis akan mengimplementasikan strategi bauran 

pemasaran yang telah dirancang agar mengatasi masalah yang dihadapi 

sebelumnya. 

f. Evaluasi Strategi 

Ditahapan ini penulis akan mengevaluasi terhadap strategi yang telah 

dirancang dan diterapkan untuk mengetahui apakah strategi tersebut berjalan 

dengan lancar dan memberikan pengaruh positif pada cafe Hoop Rivier. 

4.4 Metodologi Pelaksanaan 

Dalam menyusun laporan kerja praktek ini memerlukan beberapa tahap 

untuk melaksanakan bauran pemasaran ini, yaitu: 

4.4.1. Tahap Persiapan 

 Pada bulan September 2019 penulis akan melakukan survei 

terlebih dahulu pada usaha di kota Batam kemudian mencari lokasi kerja 

praktek yang sesuai serta menentukan topik apa yang ingin digunakan. Di 

tahap ini penulis juga melakukan kunjungan pertama ke lokasi kerja 

praktek kemudian melakukan wawancara secara singkat kepada pemilik 

usaha serta menyiapkan proposal kerja praktek yang akan diajukan kepada 

dosen pembimbing. 

4.4.2. Tahap Pelaksanaan 

 Pada bulan November 2019, di tahapan ini penulis mengumpulkan 

proposal dan persetujuan oleh dosen pembimbing serta prodi kemudian 

penulis akan melakukan observasi secara dalam dan mendiskusikan dengan 

pemilik usaha mengenai penerapan strategi promotion mix yang akan 

digunakan serta pencarian lokasi yang strategis untuk pemasangan banner 

serta papan petunjuk jalan. Setelah informasi akan strategi promotion mix 

yang akan digunakan berhasil terkumpulkan maka penulis akan 

mengimplementasi teknik-teknik promosi yang sudah direncanakan ini 

pada cafe hoop rivier. waktu berlangsung tahap pelaksanaan ini di mulai 
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dari awal bulan November 2019 sampai dengan akhir bulan November 

2019. 

4.4.3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Pada bulan desember 2019, penulis akan memulai penyusunan 

laporan kerja praktek, evaluasi dan revisi laporan melalui proses 

bimbingan, finalisasi laporan serta kunjungan ke cafe hoop rivier sebagai 

lokasi kerja praktek oleh dosen dan yang terakhir adalah pengumpulan 

hardcover ke BAAK.  

Tabel 2 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

Jadwal Kegiatan 
Oktober  November  Desember  

I II III IV I II III IV I II III IV 

Survei dan mencari lokasi 

kerja praktek 

            

Melakukan kunjungan ke 

lokasi kerja praktek 

            

Melakukan wawancara 

singkat dengan pemilik 

usaha 

            

Menentukan topik yang 

akan digunakan pada 

laporan kerja praktek 

            

Menyusun proposal kerja 
praktek lalu mengajukan 

kepada dosen pembimbing 

dan prodi 

            

Mengumpulkan proposal 

dan persetujuan dosen 

pembimbing dan prodi 

            

Melakukan observasi 

secara dalam mengenai 

permasalahan di cafe hoop 

rivier dan perencanaan 

strategi promotion mix 

yang akan diterapkan 

            

Mengimplementasikan 

teknik promosi berupa  
pemasangan banner, 

papan petunjuk jalan, dan 

melalui salah satu 

influencer kota Batam 

serta menawarkan diskon 

yang menarik 
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Sumber: Penulis (2019) 

 

 

Membantu pemilik usaha 

dalam mendaftarkan cafe 

hoop rivier di aplikasi 

grabfood 

         

 

 

 

 

 

   

Menyusun laporan kerja 

praktek 

            

Evaluasi dan revisi 

laporan kerja praktek 

melalui bimbingan 

            

Finalisasi laporan dan 

kunjungan dosen ke cafe 

hoop rivier. 
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