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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 

5.1.Analisis Data 

 Hoop rivier adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa makanan 

dan minuman atau lebih dikenal dengan istilah cafe. Cafe ini menjual produk 

berupa makanan pokok, makanan pencuci mulut serta minuman terutama kopi 

yang beragam jenisnya.  

 Apabila ditinjau dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, 

penulis menemukan beberapa permasalahan yang dialami cafe hoop rivier yaitu 

pada letak lokasi yang kurang strategis dan penerapan strategi promosi yang 

kurang dapat menarik perhatian masyarakat setempat. Oleh karena hal tersebut, 

cafehoop rivier tidak banyak diketahui oleh masyarakat di kota Batam selama 3 

tahun waktu beroperasi dan menyebabkan omset toko yang tidak kunjung 

meningkat dari tahun sebelumnya.  

 Sehingga dengan hasil pengamatan ini, penulis memiliki maksud dalam 

upaya pemecahan dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh cafe hoop rivier 

dengan mengembangkan strategi promotion mix khususnya dengan 

memanfaatkan advertising, sales promotion dan digital marketing agar mampu 

menarik konsumen dalam jumlah yang lebih banyak dan kemudian bisa 

meningkatkan omset penjualan.  

5.2. Perancangan Luaran Proyek 

Promotion mix merupakan suatu strategi yang telah di rancang dan akan 

diterapkan pada cafe hoop rivier. karena berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa Hoop Rivier kurang tepat 

dalam menerapkan strategi promotion mix. Berikut ini adalah beberapa teknik 

yang dirancang: 

1. Sales Promotion 

Sales promotion yang akan diterapkan pada cafe Hoop Rivier tidak hanya 

satu, tetapi beberapa diskon yang dikategorikan untuk beberapa kelompok. 

Pertama, diskon 15% bagi pelajar, diskon 10% bagi konsumen yang 

membagikan di sosial media dan paket hemat. Strategi ini tentunya 
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diterapkan agar mampu menarik konsumen yang lebih banyak selain itu juga 

mempertahankan pelanggan. 

2. Advertising  

Karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap cafe Hoop Rivier, maka 

advertising merupakan teknik yang tepat terutama dengan memasangkan 

banner serta papan petunjuk jalan yang dapat memudahkan warga kota 

Batam dalam mengetahui dan mengunjungi cafe ini. 

3. Digital Marketing 

Oleh karena sosial media merupakan salah satu platform yang mudah untuk 

saling menyebar informasi dan banyak digunakan sehingga teknik ini 

termasuk teknik yang efektif untuk diterapkan, dimana dengan bantuan dari 

influencer mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta calon konsumen 

bisa mengetahui lebih awal akan produk yang ditawarkan oleh cafe Hoop 

Rivier. 

5.3.  Kendala Implementasi 

Dalam proses penerapan strategi yang dirancang, adapun beberapa kendala 

yang dihadapin penulis saat pelaksanaan kerja praktek di cafe Hoop Rivier: 

a. Pemilik cafe Hoop rivier kurang setuju akan pengeluaran dana dalam jumlah 

besar, salah satu nya hal pencetakkan banner di jalanan. 

b. Pendaftaran cafe Hoop Rivier di aplikasi grab belum berjalan yang 

disebabkan identitas perusahaan dan sistem aplikasi yang rumit. 

c. Penulis menawarkan pemilik cafe agar bisa memanfaatkan influencer/food 

blogger dengan sistem bayar tetapi pemilik keberatan untuk soal 

pembayaran. 
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