
Desain Komunikasi Visual. Fakultas Industri Kreatif. Universitas Ciputra.  1 

BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 
Makanan adalah salah satu kebutuhan fisiologis manusia yang harus 

dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Abraham Maslow menjelaskan bahwa 
tingkatan kebutuhan hidup tersusun dari paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis, 
manusia akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan akan makanan ketika 
mereka merasa lapar (Feist & Feist, 2010: 331)  

Salah satu cara memenuhi kebutuhan akan makanan adalah dengan 
memasak makanan itu sendiri. Akan tetapi, bagi masyarakat Indonesia yang 
disibukkan oleh pekerjaan memiliki waktu untuk memasak sangat terbatas. 

Tabel 1.1. Lama proses pembuatan makanan yang cocok dengan waktu yang 
dimiliki responden 

Proses pembuatan makanan yang berapa lama menurut anda pas 
untuk waktu yang anda miliki ? 

30 menit - 1 Jam 52 Orang (69.33%)
1 - 2 Jam 15 Orang (20%)

Tergantung Situasi 5 Orang (6.66%)
Tidak Jelas 3 Orang (4%)

 Total 75 Responden 
Sumber : Data internal hasil pre-survei VCD 5 (2015)  

Berdasarkan Tabel 1.1. yang merupakan hasil pre-survei kepada 75 
responden, 52 orang menjawab waktu yang tepat untuk memasak adalah 30 
menit  1 jam. Selain itu, proses memasak memiliki tingkat kerumitan yang cukup 
tinggi seperti makanan yang mengharuskan adanya lauk pelengkap dan 
memakan waktu yang lama mengakibatkan beberapa dari responden mengalami 
kesusahan untuk mengolah makanan tersebut (lihat tabel 1.2.). 

Tabel 1.2. Pendapat responden mengenai proses pengolahan makanan yang 
mengharuskan adanya makanan pelengkap 

Bagaimana menurut anda mengenai proses pengolahan makanan yang 
mengharuskan anda untuk membuat makanan pelengkapnya ? 

Tidak Masalah 32 Orang (42.66%)
Ribet, Malas 26 Orang (34.66%)
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Tergantung 4 Orang (5.33%)
Tidak Jelas 13 Orang (17.33%)

 Total 75 Responden 
Sumber : Data internal hasil pre-survei VCD 5 (2015) 

Sebanyak 34% dari 75 responden mengatakan membuat masakan yang 
mengharuskan adanya makanan pelengkap cukup ribet dan merepotkan, hampir 
semua dari responden beralasan tidak memiliki waktu yang banyak. Oleh karena 
kendala-kendala diatas maka masyarakat yang memiliki kesibukkan dan waktu 
yang terbatas memerlukan cara mempersingkat waktu memasak. 

Seiring dengan perkembangan zaman, cara mengatasi kendala tersebut 
mulai bermunculan, salah satunya yaitu menggunakan bumbu masak. 
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (KBPOM) dalam 
kategori pangan, definisi bumbu siap pakai adalah produk bumbu yang diperoleh 
dari campuran rempah dengan atau tanpa penambahan minyak untuk membuat 
masakan tertentu. Produk dapat ditambahkan bahan pangan lain. Produk dapat 
dikemas dalam kemasan plastik atau botol plastik atau botol kaca atau kemasan 
lainnya dan dapat diawetkan dengan pemanasan. Bumbu masak dapat 
berbentuk basah atau kering (Hukum & BPOM, 2015:208). 

Tabel 1.3. Keefektifan bumbu instan dalam membantu mempercepat proses 
memasak 

Menurut anda apakah bumbu instan (bubuk/basah) efektif dalam membantu 
mempercepat proses memasak anda ? 

Ya 56 Orang (74.66%)
Tidak, Mungkin, Kadang2 18 Orang (4%)

Kosong 1 Orang (1.3%) 
 Total 75 Responden 

Sumber : Data internal hasil pre-survei VCD 5 (2015) 
Bisa dilihat pada gambar di atas 74% dari 75 responden menjawab bumbu 

masak efektif dalam membantu mempercepat proses memasak. Di Surabaya 
pun sudah sangat banyak produk bumbu masak yang di jual oleh berbagai merk, 
bersaing untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 
 



Desain Komunikasi Visual. Fakultas Industri Kreatif. Universitas Ciputra.  3 

Tabel 1.4. Beberapa merk bumbu masak yang di jual di Surabaya 
Nama Merk Sejak 

Bumbu Spesial Indofood 1994 
Bumbu Masak Bamboe 1968 

Bumbu Masako 1989 
Bumbu Mamasuka 2003 

Bumbu Instan Finna 1976 
Bumbu Sajiku 1999 

Bumbu Masak Machmudah 1998 
Bumbu Dua Kuali 2003 

Bumbu Putri Dapur 2009 
Bumbu Instan Fatmawati 2001 

Bumbu Munik 1994 
Eforel Frozen Mart 2015 

Bumbu Soto Banjar di Ampel 2014 
Sumber : Data internal hasil pre-survei VCD 5 (2015) 

1.1.1. Preliminary Brand Audit  

 
Gambar 1.1. Logo Resep Yena 

Sumber : Data Internal 
Resep Yena adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang bumbu masak 

siap pakai yang berdiri pada tahun 2015. Bumbu masak masakan Indonesia 
dengan inovasi berupa produk bumbu masak yang dikemas beserta makanan 
pelengkapnya. Bertujuan untuk memangkas proses memasak menjadi lebih 
cepat dan praktis, sehingga nantinya hal ini akan sangat membantu bagi 
masyarakat Indonesia yang memiliki kendala dalam segi waktu, menyiapkan 
bahan baku dalam memasak, dan lain-lain. 
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Resep Yena memiliki arti resep milik dimiliki oleh cantik, penggunaan 
logotype yang memberikan kesan feminim, cantik dan anggun tetapi tetap mudah 
terlihat dan terbaca, logogram yang merupakan salah satu rempah yaitu bunga 
pekak menjadi simbol dari cantik tersebut. Serta brandline yaitu bumbu masakan 
Indonesia yang mewakili dari produk yang Resep Yena miliki. 

Pada saat ini produk bumbu siap pakai yang dimiliki oleh Resep Yena adalah 
bumbu masak soto banjar yang dilengkapi dengan makanan pelengkapnya. 
Konsep dari produk perusahaan Resep Yena ini sendiri memiliki kandungan 
nuansa Indonesia yaitu menggunakan motif patra (ornamen) dari tempat 
makanan tersebut berasal, oleh karena itu konsep produk bumbu soto banjar 
yang Resep Yena miliki menggunakan beberapa motif dari batik sasirangan khas 
Banjarmasin.  

 
Gambar 1.2. Produk Bumbu Soto Banjar dan Pelengkap 

Sumber : Data Internal 
Produk dijual dengan sistem pre-order untuk menjaga kualitas dari makanan 

pelengkap. Konsumen utama dari Resep Yena adalah masyarakat Indonesia 
yang memiliki kendala dalam memasak seperti sibuk, pemula dalam memasak, 
tidak memiliki bahan baku membuat bumbu, tidak mau repot, malas dan terikat 
dengan kewajiban / kebutuhan di dapur namun tidak memiliki waktu yang cukup 
banyak untuk memasak. 
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Sebagai sebuah perusahaan yang baru berdiri pada tahun 2015, bumbu 
masak soto banjar yang dimiliki Resep Yena masih perlu dikenal oleh target 
market. Berdasarkan hal tersebut Resep Yena memerlukan cara untuk dapat 
memperkenalkan produk bumbu masak soto banjar kepada target market. Untuk 
itu, dibutuhkan aktivasi brand yang dilengkapi dengan media promosinya. 
1.1.2. Preliminary Competitior Audit   

Adapun kompetitor yang Resep Yena miliki dalam bidang bumbu masak ini 
yaitu : 
 Bumbu Masak Machmudah (BMM) 

 
Gambar 1.3. Produk Bumbu Masak Machmudah  Sumber : http://bumbumasakinstan.blogspot.co.id/ 

Bumbu Masak Machmudah (BMM) didirikan tahun 1996 oleh ibu Lilik 
Nur Cholifah Mahmud, hingga saat ini 14 macam bumbu BMM sudah 
dipasarkan di beberapa provinsi di Indonesia mulai dari Jawa Timur, Bali, 
Yogyakarta, Semarang, Sola dan Sumbawa. Konsumen dari Bumbu Masak 
Machmudah adalah ibu-ibu yang memiliki kesibukan tetapi masih ingin 
membuat masakan di rumah. Promosi yang dilakukan Bumbu Masak 
Machmudah (BMM) yaitu dengan media sosial, website jual beli seperti 
tokopedia serta website yang dimiliki Bumbu Masak Machmudah dimana 
masyarakat bisa memesan produk langsung dari website tersebut. 
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 Bumbu Bamboe 
 

 
Gambar 1.4. Produk Bumbu Bamboe rendang Sumber : http://www.ptbamboe.com/products.html 

Bumbu Bamboe adalah produk bumbu masak siap pakai yang 
diproduksi oleh PT. Bamboe Indonesia, perusahaan ini berdiri sejak tahun 
1968. Hingga saat ini PT. Bamboe Indonesia telah memproduksi berbagai 
macam bumbu dengan cita rasa Indonesia, untuk yang digoreng hingga yang 
berkuah. Konsumen Bumbu Bamboe adalah masyarakat yang memiliki 
kendala dan kesusahan dalam mengolah bumbu sebuah masakan yang 
memiliki beragam campuran rempah. Positioning Bumbu Bamboe adalah 
bumbu yang terbuat dari bahan alami dan natural. Promosi yang dilakukan 
Bumbu Bamboe sudah meliputi media cetak dan non-cetak seperti iklan tvc, 
media sosial, brosur, poster, dan lain-lain. Pernah mengikuti event yang 
diadakan oleh sampoerna, kemudian Bumbu Bamboe juga memiliki website 
dimana masyarakat bisa memesan produk Bumbu Bamboe langsung dari 
website tersebut. 
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 Bumbu Spesial Indofood 
 

 
Gambar 1.5. Bumbu spesial Indofood Sumber : http://www.indofood.com/product/bumbu-special-

indofood/product/bumbu-spesial-indofood-soto 
Bumbu spesial Indofood merupakan salah satu produk dari perusahan 

Indofood yang berdiri sejak 1990. Konsumen dari bumbu spesial Indofood adalah 
masyarakat yang takut akan dapurnya berantakan akibat banyak kegiatan yang 
melibatkan proses memasak, masyarakat yang tidak memiliki waktu banyak 
untuk memasak. Positioning 

meliputi media cetak seperti dan non-cetak seperti brosur, poster, iklan tvc, dan 
juga mengadakan maupun mengikuti event. Beberapa event yang telah diadakan 
yaitu galeri Indofood, rumah Indofood, Indofood festival, dan masih banyak yang 
lainnya. PT. Indofood juga memiliki website yang memuat visi misi, sejarah, serta 
informasi mengenai produk-produk yang telah produksi. 
1.2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 
rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana merancang aktivasi 
brand dan media promosi agar dapat memperkenalkan produk bumbu masak 
soto banjar Resep Yena kepada target market ? 
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1.3. Batasan Perancangan 
 

Agar penelitian dan perancangan ini fokus, maka diberikan batasan 
perancangan sebagai berikut: 
 Batasan Ilmu 

Penelitian dan perancangan dibatasi dalam ruang lingkup ilmu Desain 
Komunikasi Visual terfokus pada aktivasi brand berupa peragaan cara 
memasak bumbu masak soto banjar dan pelengkap Resep Yena beserta 
media promosi seperti stand, flyer, x-banner, media sosial (Instagram + 
endorse dan Facebook + ads), seragam (apron), below the line (stiker baki, 
kotak tisu, tempat tusuk gigi dan mangkuk tester), merchandise (paper bag 
dan magnet kulkas). 

 Batasan Geografis 
Penelitian dilaksanakan di Indonesia khususnya kota Surabaya. 

 Batasan Waktu 
Penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2016 hingga April 2016. 

 Batasan Target 
Penelitian terbatas pada target market yaitu masyarakat Surabaya, laki-laki 
maupun perempuan berumur 17 - 50 tahun yang bisa memasak. 

1.4. Metode Penelitian 
 Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitan adalah 
dengan metode kualitatif, metode kuantitatif serta pencarian studi literatur dari 
buku teori atau jurnal ilmiah dan sumber internet. 
1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang 
berhubungan dengan penelitian dan perancangan adalah sebagai berikut : 
1.4.1.1. Data Primer 

Penelitian data primer mencakup pengumpulan data orisinil, yang seringkali 
dipatenkan, yang dikumpulkan terutama untuk menjawab masalah yang 
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teridentifikasi, yang umumnya memerlukan bentuk wawancara tertentu dengan 
atau observasi tertentu terhadap target audience (Davis, 2013:25). 

 Metode penelitian kualitatif berupa wawancara 
Metode kualitatif yang akan penulis lakukan yaitu dengan cara wawancara 
kepada narasumber extreme dan expert user. 
Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka maupun telpon (Sugiyono, 
2014:225). Jenis wawancaranya yang dilakukan adalah wawancara semi 
terstruktur yang pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara ini 
untuk menjelaskan permasalahan yang lebih terbuka dimana pihak yang 
diwawancarai diminta untuk memberikan pendapat dan ide-idenya. Pihak 
pewawancara mendengarkan dengan teliti dan mencatat hal-hal yang 
dikemukakan dengan alat bantu berupa buku catatan, tape recorder, kamera 
untuk mendukung proses pengumpulan data saat penelitian (Esterberg 
dalam Sugiyono, 2014:231).  

 Metode penelitian kuantitatif (kuisioner online) 
Metode kuantitatif yang akan penulis lakukan yaitu dengan menyebarkan 
kuisioner secara online kepada calon konsumen Resep Yena. 
Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila penulis 
tahu dengan siapa variable akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan 
dari responden. Kuisioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka, 
dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos 
atau internet (Sugiyono, 2014:142). 

1.4.1.2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data 

kepada peneliti. Data sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua. Data 
sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah 
tersedia (Sugiyono, 2014:137).  

Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku - buku teori dan beberapa 
sumber dari internet. 
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1.4.2. Profil Responden / Narasumber 
Target responden dari kuisioner online yang dilakukan untuk melengkapi 

data penelitian ini akan disesuaikan dengan target audience dan target market 
dari produk Resep Yena yaitu masyarakat yang bisa memasak, yang memiliki 
kendala dalam memasak seperti sibuk, pemula dalam memasak, tidak memiliki 
bahan baku membuat bumbu, tidak mau repot, malas dan terikat dengan 
kewajiban / kebutuhan di dapur namun tidak memiliki waktu yang cukup banyak 
untuk memasak.  

Pelaksanaan wawancara akan dilakukan kepada 2 extreme users yang 
berpengalaman dalam memasak dan merupakan pengguna bumbu masak siap 
pakai. Serta wawancara kepada expert users dibidang makanan dan pemasaran. 

 Extreme User 
1. Yenny (34 Tahun) adalah seorang guru les dan seorang ibu rumah 

tangga, beliau cukup sering menggunakan bumbu masak untuk mengolah 
makanan dirumah. 

2. Sherly Gunawan (35 Tahun) adalah seorang asisten dosen dan seorang 
freelance, beliau cukup berpengalaman dalam menggunakan bumbu 
masak untuk membuat makanan dirumah 

3. Ibu Teyu (45 Tahun) adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki asisten 
rumah tangga, beliau cukup sering menggunakan bumbu masak untuk 
memasak makanan dirumah. 

 Expert Users 
1. Jamal (38 Tahun), beliau merupakan pemilik dari Eforel Frozen mart yang 

berlokasi di ampel. Salah satu produk yang dijual oleh beliau yaitu bumbu 
masak siap pakai. 

2. Franky Kurniawan (33 Tahun), beliau merupakan pemilik dari Elevate 
Branding dan juga dosen DKV universitas ciputra.  

1.4.3. Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret 2016 hingga April 2016 di 

kota Surabaya melalui kuisioner online yang disebarkan kepada calon konsumen 
/ target market bumbu masak soto banjar Resep Yena. 
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1.4.4. Fokus Pertanyaan 
Fokus pertanyaan untuk responden secara kuantitatif berupa kuisioner online 

kepada masyarakat yang bisa memasak dan bekerja yang berpotensi menjadi 
konsumen Resep Yena sebagai berikut : 

1. Tempat dan frekuensi membeli bahan baku untuk membuat masakan 
2. Media sosial yang paling sering digunakan 
3. Media komunikasi yang paling sering digunakan 
4. Visualisasi media promosi yang lebih menarik untuk dilihat 
5. Keikutsertaan dalam sebuah event yang diadakan oleh event organizer 
Fokus pertanyaan untuk responden secara kualitatif berupa wawancara 

kepada narasumber yang merupakan extreme user sebagai berikut : 
1. Frekuensi extreme user dalam menggunakan bumbu masak siap pakai 
2. Sumber extreme user sehingga mengetahui keberadaan produk bumbu 

masak 
3. Media / cara promosi yang selama ini menarik perhatian extreme user 

sehingga membeli sebuah bumbu masak 
4. Keikutsertaan extreme user dalam sebuah event yang diadakan oleh 

event organizer dan sebuah produsen bumbu masak 
Fokus pertanyaan untuk responden secara kualitatif berupa wawancara 

kepada narasumber berupa expert user dalam bidang makanan sebagai berikut : 
1. Kendala yang dihadapi dari awal merintis bisnis hingga mencapai tahap 

sekarang ini 
2. Strategi yang sejauh ini sudah dilakukan untuk mempromosikan produk 
3. Media yang digunakan untuk menjalankan promosi 
4. Kendala yang di alami saat melakukan promosi 
5. Cara mengatasi kendala tersebut 
Fokus pertanyaan untuk responden secara kualitatif berupa wawancara 

kepada narasumber berupa expert user dalam bidang pemasaran sebagai 
berikut : 
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1. Pemahaman mengenai seputar aktivasi brand dan cara yang tepat untuk 
menarik perhatian target market 

2. Seberapa pentingnya strategi promosi bagi sebuah brand  
3. Media yang mudah menjangkau target market 
4. Kendala umum yang didapat perusahaan ketika melakukan promosi 
5. Cara mengatasi kendala yang didapat pada saat proses promosi tersebut 


