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BAB II 

ANALISIS MASALAH 

 

 

 

2.1 Tinjauan Teori 

 

Adapun tinjauan teori yang berkaitan dengan penggarapan TVC 

animasi ini, akan dipaparkan sebagai berikut: 

 

2.1.1  Pengertian Promosi 

 

Herlen Farlow, dalam bukunya yang berjudul ”Publicizing and 

Promotion Programs” (tahun 1979), menyatakan bahwa: 

 

“Promosi adalah usaha yang dilakukan untuk 

mempengaruhi pihak lain agar dapat berpartisipasi 

dalam kegiatan pemasaran. Promosi merupakan 

usaha mengkomunikasikan informasi yang 

bermanfaat tentang sesuatu hal untuk mempengaruhi 

konsumen.” 

 

Gugup Kismono, di dalam buku ”Bisnis Pengantar” (tahun 

2001, hal.380), menyatakan: 

 

”Promosi adalah usaha yang dilakukan untuk 

mempengaruhi konsumen dan pihak lain melalui 

aktivitas-aktivitas jangka pendek sehimgga konsumen 

dapat terpengaruh.” 

 

Dalam Kamus Komunikasi, karangan Drs. Onong Uchjana 

Effendy, M.A., dinyatakan bahwa: 
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”Promosi adalah kegiatan untuk meningkatkan 

sesuatu sehingga menjadi lebih banyak, lebih tinggi, 

lebih laku, lebih bermutu, lebih terkenal dan 

sebagainya.” 

 

2.1.1.1 Tujuan Promosi 

 

Ada beberapa point tujuan dasar dari promosi sendiri 

adalah sebagai berikut yaitu: 

1. Memberikan informasi, yaitu dimana informasi yang 

diberikan dapat menjadi suatu pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan bagi konsumen atau masyarakat 

mengenai hal yang ditawarkan. 

2. Meningkatkan penjualan, yaitu dimana kegiatan promosi 

dapat meningkatkan penjualan produk di pasaran. 

3. Menstabilkan penjualan, yaitu dimana apabila pada saat 

terjadinya persaingan pasar, tingkat penjualan tidak 

mengalami penurunan yang berarti. 

4. Memposisikan produk, yaitu melakukan sesuatu 

penekanan keunggulan dari produk yang ditawarkan 

dibanding produk pesaing lainnya. 

5. Membentuk citra produk, yaitu dimana kegiatan promosi 

yang dilakukan dapat membantu membentuk image 

konsumen terhadap produk yang ditawarkan. 

Sedangkan tujuan utama dari promosi adalah: mencari 

perhatian dari kalangan konsumen melalui perantara media, 

baik media cetak, media elektronik dan sebagainya, yang 

bertujuan untuk membeli sebanyak-banyaknya produk yang 

ditawarkan. 
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2.1.1.2   Metode Penyampaian Promosi 

 

Dalam metode penyampaian, promosi terbagi menjadi 

dua cara, yaitu : 

1. Promosi langsung (direct promotion), yaitu dimana 

promosi produk dilakukan secara langsung dari produsen 

kepada konsumen tanpa menggunakan media perantara. 

2. Promosi tidak langsung (in-direct promotion), yaitu 

dimana promosi produk yang dilakukan produsen kepada 

konsumen menggunakan media sebagai perantara 

penyampaian promosi. 

 

2.1.2  Pengertian Media 

 

Tim O’Sullivan (et.al.), dalam bukunya yang berjudul ”Key 

Concepts in Communication” (terbitan Routledge London, tahun 

1983), menyatakan bahwa: 

 

“Media merupakan agensi perantara yang dapat 

mewujudkan terjadinya komunikasi. Secara umum 

merupakan penuturan, penulisan, gerakan 

tangan/kepala, mimik muka, pakaian, akting, tarian 

yang semua ini disebut dengan perantara komunikasi. 

Secara khusus merupakan kemajuan teknologi yang 

dapat memperluas saluran dan kecepatan 

komunikasi.” 

 

Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai 

definisi/pengertian dari media, yaitu: 

1.  Sarana/wahana/wadah/alat komunikasi untuk memberikan pesan 

dari pemberi pesan kepada penerima pesan. (kamus besar Bahasa 

Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) 

2. Sarana yang dipergunakan oleh komunikator sebagai saluran untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada komunikan, apabila 
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komunikan berada pada tempat yang jauh dan banyak jumlahnya. 

(Kamus komunikasi, Drs. Oyong Uchjana Effendy, M.A.) 

3.  Sistem-sistem produksi, penyebaran informasi dan hiburan serta 

penggunaan dari berbagai macam kontrol sosial. (Principia 

Cybernetica Web) 

4. Berbagai format/bentuk untuk menyimpan informasi yang 

memerlukan peralatan pendengaran dan peralatan pandangan 

khusus. (Oklahama State University Information Literacy) 

 

2.1.2.1   Karakteristik Media 

 

 Berdasarkan karakteristiknya, media terbagi menjadi 

dua bagian, yaitu: 

1. Media Statis. 

Disebut juga dengan Graphic Media, yaitu media yang 

hanya memiliki ruang (space). Contoh: media cetak. 

2. Media Berbasis Waktu. 

Terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Motion Graphic Media: media yang memiliki ruang 

(space) dan pergerakan waktu (time movement). 

Contoh: slide program, moving text 

b. Multimedia: media yang memiliki ruang (space), 

pergerakan waktu (time movement) dan sudah 

dilengkapi dengan suara (sound). Contoh: TV, video 

presentasi, videoklip, film dan lain-lain. 

c. Interactive Media: media yang memiliki ruang 

(space), pergerakan waktu (time movement) dan sudah 

dilengkapi dengan suara (sound), serta sudah terdiri 

dari dua sistem komunikasi dua arah (two ways 

communication) antara pemberi informasi dan 
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penerima informasi. Contoh: website, e-mail, CD 

Interaktif dan sebagainya. 

 

Graphic Media, Motion Graphic Media dan 

Multimedia merupakan media yang bersifat pasif, dimana 

penerima pesan hanya menjadi receiver saja. Sedangkan 

Interactive Media merupakan media yang bersifat aktif, 

dimana penerima pesan selain sebagai receiver, juga dapat 

menjadi author/sender/encoder. 

 

2.1.2.2    Tingkat Media 

 

Berdasarkan tingkat kebutuhannya, media dapat dibagi 

menjadi dua tingkatan, yaitu: 

1. Media primer: media yang diutamakan pengoperasiannya 

dan pendistribusiannya, sifatnya rata-rata sebagai media 

lini atas walaupun tidak selalu. 

2. Media sekunder: media yang tidak terlalu diutamakan 

pengoperasian dan pendistribusiannya, sifatnya rata-rata 

sebagai media lini bawah. 

 

2.1.2.3   Fungsi Media 

 

Dilihat dari kegunaan dan pemakaian orang-orang, 

fungsi dari media antara lain: 

1. Menghubungkan satu dengan yang lain. 

2. Sebagai pengawas situasi masyarakat dan dunia 

informasi. 

3. Penyalur kebudayaan. 

4. Hiburan. 
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2.1.3 Pengertian Animasi 

 

Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai 

definisi/pengertian dari animasi, yaitu: 

John Lasseter, dalam bukunya yang berjudul ”Timing for 

Animation” (tahun 1990), menyatakan: 

 

”Animasi merupakan gambar atau image yang 

ditampilkan secara berurutan sehingga terkesan gambar 

tersebut bergerak. Dalam arti kata lain, animasi 

merupakan persepsi yang terjadi akibat perpindahan 

gerak atau perpindahan frame dalam satu waktu.” 

 

Walt Disney, dalam bukunya yang berjudul ”How to be great 

Animator” (tahun 1979), menyatakan bahwa: 

 

“Menggerakan sesuatu object secara berurutan 

(sequence) menjadikan object tersebut seolah-olah hidup 

memiliki sifat, karakter, jiwa, dan ekspresi sehingga 

animasi tersebut dapat dikatakan animasi yang baik 

bahkan sempurna.” 

 

2.1.3.1   Konsep Animasi 

 

Dalam pembuatan animasi terdapat 2 konsep dasar 

animasi, yaitu animasi manual dan animasi komputer. 

Animasi manual sistem pengerjaannya dengan 

menggabungkan satu persatu tiap-tiap gambar buatan tangan 

sedangkan animasi komputer pengerjaannya lebih cepat dan 

bagus dibandingkan dengan animasi manual menggunakan 

teknik keyframe yaitu hanya dengan membuat frame awal 

dan akhirnya saja.  

Dalam animasi 2D CG Animation terbagi atas 3 garis 

besar yaitu : 
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1. Stop Motion Animation 

Membuat animasi dengan cara shoot satu demi satu 

gambar dengan menggunakan camera video dan media 

dapat berupa mika yang digambar (celluloid) dengan cat 

poster baik waterbase/acrylic atau dengan media 

plastilin/color clay. Peralatan seperti Hanger, Tripod, 

Camera, Spray compressor, Light Tracing Table/meja 

gambar animasi, kertas, mika tipis/celluloid, kuas, tinta 

waterproof, cat poster, color indexing, film roll, 

recording studio, analog sound recording, microphone, 

analog movie editing seperti matrox system/avid system, 

analog movie converter, VTR, video audio mixer dan 

masih banyak lagi 

 

2. 2D Hybird Animation 

Animasi dengan cara manual di kertas kemudian di scan 

ke computer (digital). Peralatan seperti scanner sebagai 

pengganti kamera video, Light Tracing Table, kertas A3 

/A4 atau ukuran sendiri dengan perbandingan Aspect 

Ratio 4:3 (traditional TV), Komputer untuk coloring dan 

animasinya, Video capture card untuk compositing video 

hasil shoot, sound and midi, CD-R atau DVD-R. 

 

3. 2D Digital Animation 

Membuat animasi murni dengan menggambar di 

komputer dengan bantuan pen and tablet electronic. 

Peralatan pen dan tablet electronic sebagai alat 2D 

digitizer, mouse, untuk menggambar dengan tehnik 

kurva/vector curve, Komputer untuk menggambar, 

mewarnai dan animasi, Video Capture (optional), CD-R 

atau DVD-R. 
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2.1.3.2  Prinsip Animasi 

 

Ada beberapa prinsip dalam hal untuk 

menganimasikan suatu objek maupun karakter menurut Walt 

Disney diantaranya adalah sebagai berikut : 

 

1.   Squash and Stretch (Menekan dan Melentur) 

Perubahan volume pada benda maupun karakter sehingga 

terlihat mengendur dan meregang seperti karet, sehingga 

bisa membuat benda-benda hidup atau benda mati dibuat 

seolah-olah hidup, menjadi lebih ekspresif dan 

“bernyawa”, bergerak dengan lebih realistis.  

 

2.   Anticipaton (Antisipasi) 

Membuat setiap gerakan secara berurutan sehingga dapat 

dinikmati dan dimengerti oleh penonton. 

 

3.   Staging (Penataan Gerak) 

Penempatan posisi sudut pandang yang efektit, termasuk 

ekspresi yang ingin ditampilkan. 

 

4.   Straight Ahead and Pose to Pose (Rencana Gerakan) 

menggambar secara spontan gambar demi gambar setelah 

mengetahui story point. Dalam metode pose to pose, 

membuat gambar, gerakan, ukuran sedini mungkin, sejak 

awal sebelum mulai menggambar. 

 

5. Follow Through and Overlapping Action (Gerakan 

Mengikuti) 

Pergerakan sesudah pegerakan. 

 

6.   Slow In dan Slow Out (Penekanan Gerakan) 
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Pengaturan timing dan staging dalam suatu scene ke 

scene. Ada gerakan melambatkan di saat memulai sesuatu 

dan melambat ketika suatu objek di akhir gerakan. 

 

7.   Secondary Action (Gerakan Pendukung) 

Gerakan-gerakan yang mendukung suatu ekspresi atau 

aksi agar lebih terlihat jelas. 

 

8.   Timing (Waktu Gerakan) 

Tempo cepat atau lambatnya sebuah pergerakan. 

 

9.   Arcs (Konstruksi Lengkung) 

Alur atau kurva dari sebuah pergerakan. 

 

10. Exaggeration (Melebihkan) 

Membuat gambar dalam suatu aksi menjadi lebih 

meyakinkan atau lebih terlihat lucu. 

 

11. Solid drawing (Kontuniutas) 

Kemampuan menggambar yang baik dan benar. Dalam 

membuat komposisi gambar secara baik dan terlihat 

hidup. 

 

12. Appeal (Daya Tarik) 

Suatu kualitas dimana orang dapat menikmati suatu 

gambar yang memikat, desain bagus, komunikatif dan 

memiliki magnet. 

 

2.1.4   Pengertian Televisi 

 

Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata 

televisi berasal dari kata tele dan vision; yang mempunyai arti masing-

masing jauh (tele) dan tampak (vision). Jadi televisi berarti tampak 
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atau dapat melihat dari jarak jauh. Penemuan televisi disejajarkan 

dengan penemuan roda, karena penemuan ini mampu mengubah 

peradaban dunia. Di Indonesia 'televisi' secara tidak formal disebut 

dengan TV, tivi, teve atau tipi. 

Dalam penemuan televisi (tv), terdapat banyak pihak, penemu 

maupun inovator yang terlibat, baik perorangan maupun badan usaha. 

Televisi adalah karya massal yang dikembangkan dari tahun ke tahun. 

Awal dari televisi tentu tidak bisa dipisahkan dari penemuan dasar, 

hukum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph 

Henry dan Michael Faraday (1831) yang merupakan awal dari era 

komunikasi elektronik. 

1. Tahun 1876, George Carey menciptakan selenium camera yang 

digambarkan dapat membuat seseorang melihat gelombang listrik. 

Belakangan, Eugen Goldstein menyebut tembakan gelombang 

sinar dalam tabung hampa itu dinamakan sebagai sinar katoda.  

2. Tahun 1884, Paul Nipkov, Ilmuwan Jerman, berhasil mengirim 

gambar elektronik menggunakan kepingan logam yang disebut 

teleskop elektrik dengan resolusi 18 garis.  

3. Tahun 1888, Freidrich Reinitzeer, ahli botani Austria, menemukan 

cairan kristal (liquid crystals), yang kelak menjadi bahan baku 

pembuatan LCD. Namun LCD baru dikembangkan sebagai layar 

60 tahun kemudian.  

4. Tahun 1897, Tabung Sinar Katoda (CRT) pertama diciptakan 

ilmuwan Jerman, Karl Ferdinand Braun. Ia membuat CRT dengan 

layar berpendar bila terkena sinar. Inilah yang menjadi dassar 

televisi layar tabung.  
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5. Tahun 1900, Istilah Televisi pertama kali dikemukakan Constatin 

Perskyl dari Rusia pada acara International Congress of Electricity 

yang pertama dalam Pameran Teknologi Dunia di Paris.  

6. Tahun 1907, Campbell Swinton dan Boris Rosing dalam 

percobaan terpisah menggunakan sinar katoda untuk mengirim 

gambar.  

7. Tahun 1927, Philo T Farnsworth ilmuwan asal Utah, Amerika 

Serikat mengembangkan televisi modern pertama saat berusia 21 

tahun. Gagasannya tentang image dissector tube menjadi dasar 

kerja televisi.  

8. Tahun 1929, Vladimir Kosma Zworykin dari Rusia 

menyempurnakan tabung katoda yang dinamakan kinescope. 

Temuannya mengembangkan teknologi yang dimiliki CRT.  

9. Tahun 1940, Peter Goldmark menciptakan televisi warna dengan 

resolusi mencapai 343 garis.  

10. Tahun 1958, Sebuah karya tulis ilmiah pertama tentang LCD 

sebagai tampilan dikemukakan Dr. Glenn Brown.  

11. Tahun 1964, Prototipe sel tunggal display Televisi Plasma 

pertamakali diciptakan Donald Bitzer dan Gene Slottow. Langkah 

ini dilanjutkan Larry Weber.  

12. Tahun 1967, James Fergason menemukan teknik twisted nematic, 

layar LCD yang lebih praktis.  

13. Tahun 1968, Layar LCD pertama kali diperkenalkan lembaga 

RCA yang dipimpin George Heilmeier.  

14. Tahun 1975, Larry Weber dari Universitas Illionis mulai 

merancang layar plasma berwarna.  
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15. Tahun 1979, Para Ilmuwan dari perusahaan Kodak berhasil 

menciptakan tampilan jenis baru organic light emitting diode 

(OLED). Sejak itu, mereka terus mengembangkan jenis televisi 

OLED. Sementara itu, Walter Spear dan  Peter Le Comber 

membuat display warna LCD dari bahan thin film transfer yang 

ringan.  

16. Tahun 1981, Stasiun televisi Jepang, NHK, mendemonstrasikan 

teknologi HDTV dengan resolusi mencapai 1.125 garis.  

17. Tahun 1987, Kodak mematenkan temuan OLED sebagai peralatan 

display pertama kali.  

18. Tahun 1995, Setelah puluhan tahun melakukan penelitian, 

akhirnya proyek layar plasma Larry Weber selesai. Ia berhasil 

menciptakan layar plasma yang lebih stabil dan cemerlang. Larry 

Weber kemudian megadakan riset dengan investasi senilai 26 juta 

dolar Amerika Serikat dari perusahaan Matsushita.  

19. Dekade 2000, Masing masing jenis teknologi layar semakin 

disempurnakan. Baik LCD, Plasma maupun CRT terus 

mengeluarkan produk terakhir yang lebih sempurna dari 

sebelumnya. 

 

2.1.5 Perkembangan animasi 3D di indonesia 

 

Walt Disney, sebuah raksasa animasi di Amerika Serikat sejak 

tahun 1930-an hingga tahun 2003 telah memperoleh royalti dari 

berbagai film yang dihasilkan dan merchandise yang dijual lebih dari 

59 Bilion USD atau setara dengan 590 triliun rupiah diseluruh dunia, 

dimana 360 triliun rupiah dari pendapatan melalui royalti film animasi 

dan karakter yang digunakan serta 230 triliun rupiah dari penjualan 
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merchandise.  

Film-film box office yang menggunakan teknologi animasi 

baik 2D maupun 3D masuk dalam peringkat teratas sebagai film box 

office sepanjang masa, seperti film Titanic tahun 1997 berhasil 

memperoleh pendapatan secara world wide sebesar 18 triliun rupiah 

dan merupakan pendapatan terbesar sepanjang sejarah perfilman di 

amerika dan dunia. Titanic merupakan film yang fiksi yang 

menggabungkan antara animasi dengan real movie. Film-film sejenis 

ini banyak bermunculan dan menjadi sebuah fenomena tersendiri, 

sebut saja seperti film SPIDERMAN tahun 2002 yang mampu meraup 

lebih dari 4 Triliun rupiah bahkan mampu meraup 1,14 Triliun ketika 

pemutaran film perdana di seluruh dunia, FANTASTIC FOUR pada 

pertengahan tahun 2005 mampu meraup pendapatan lebih dari 1,48 

Triliun, dan masih banyak lagi film-film yang memiliki pendapatan 

fantastis.  

Dari sisi produsen, studio-studio penghasil film-film animasi 

juga mendapatkan omset yang sangat besar, sebut saja SONY 

Entertainment pada tahun 2005, mampu membukukan pendapatan 

sebesar 13,5 Triliun Rupiah lebih, Warner Bros sebesar 12,2 Triliun 

dan BUENA VISTA sebesar 11,7 Triliun Rupiah pada tahun buku yang 

sama. Secara keseluruhan (Overall) studio besar di dominasi oleh 10 

studio di Amerika serikat pada tahun 2003 mampu membukukan 

omset sebesar 91,9 Triliun rupiah dan naik pada tahun 2004 sebesar 

94,2 Triliun Rupiah, termasuk didalamnya seperti Universal Studio, 

20th Century fox, Paramount picture dan lain sebagainya.  

Dari paparan data-data diatas perlu kiranya suatu kajian yang 

komprehensif bagaimana industri animasi mampu memberikan 

pendapatan bagi negara, bagaimana sebuah industri animasi menjadi 

industri dinegerinya sendiri dan bagaimana industri animasi dapat 

membuka lapangan pekerjaan yang sedemikian besar sehingga 
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mengurangi angka kemiskinan yang saat ini begitu tinggi di negeri ini. 

Dan saat ini perkembangan animasi di indonesia sudah 

berkembang pesat seiring jalannya teknologi dan permintaan pasar. 

Beberapa studio seperti Dolanim, Epix, Gepeto, dan Progres berusaha 

mengembangkan industrinya dalam spesialis menerima order animasi 

dari Agency maupun Poduction House.  

 

 

2.2 Tinjauan Masalah 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang, perumusan dan 

pembatasan masalah yang terdapat pada Bab Pendahuluan (bagian 1.1), maka 

penulis kemudian memberikan gambaran untuk meninjau masalah utama yang 

dibahas pada laporan tugas akhir ini dengan mengacu pada landasan teori 

sebagai pedoman dalam memecahkan pokok permasalahan yang diangkat. 

Masalah utama dalam pengangkatan media TVC animasi ini adalah 

dikarenakan permintaan dari PT Danone yang akan mempromosikan produk 

barunya yaitu Biskuat Krim, dan keinginan untuk di tayangkan menjadi 

sebuah iklan yang dapat menarik perhatian masyarakat khusunya anak-anak. 

Adapun iklan sebelumnya yang pernah dibuat tetapi kurang menarik antusias 

masyarakat sehingga angka penjualan produk tidak meningkat. Dan sebagai 

acuan melihat iklan produk lain yang menggunakan animasi ternyata lebih 

menjual. Dari analisa tersebut dan berdasarkan landasan teori yang digunakan, 

maka suatu TVC yang bagus adalah dapat memberikan gambaran dan 

memberikan informasi sehingga apa yang disampaikan dan ditampilkan bisa 

lebih mudah diterima dan diingat oleh masyarakat yang luas. Oleh karena itu 

TVC animasi yang berjudul Biskuat Krim Dance ini, merupakan TVC yang 

menggunakan teknik gabungan animasi. 

Seperti yang sudah disepakati antara penulis, yang dalam hal ini 

sebagai pembuat TVC dengan studio, TVC ini akan diserahkan kepada pihak 
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studio yang memberikan proyek ini, dan kemudian diberikan kepada pihak 

post production, yang kemudian ditayangkan di stasiun-stasiun televisi, baik 

lokal maupun nasional. Penulis akan memakai iklan ini sebagai portofolio 

pribadi dan juga orang yang terkait dalam pengerjaannya. 

 

 

2.3 Relevansi 

 

Pada saat ini, PT Danone sedang banyak melakukan kegiatan promosi 

produk-produk mereka. Namun strategi promosi mereka kurang menarik 

perhatian masyarakat khusunya anak-anak karena iklan yang pernah dibuat 

sebelumnya dan sering disiarkan di televisi kurang unsur hiburan yang dapat 

menjual, sehingga jangkauan pemasaran menjadi tersendat. 

Mempromosikan sebuah produk, diperlukan berbagai cara dan upaya, 

apalagi untuk mempromosikan sebuah produk yang baru keberadaannya. Jika 

hanya menggunakan visual yang biasa, strategi promosi tidak akan berjalan 

secara efektif dan terbatas, sehingga eksistensi dan keberadaan produk 

menjadi kurang diketahui oleh masyarakat luas. Amat disayangkan apabila 

potensi dan mutu yang mereka miliki tidak dapat diketahui masyarakat. 

Untuk mencoba mempromosikan produk Biskuat Krim yang terdapat 

tiga rasa yaitu strawbery, vanila, dan coklat, Penulis membuat sebuah TVC 

yang berdurasi sekitar 30 detik. Diharapkan dari TVC yang dibuat, 

masyarakat mendapatkan sebuah informasi mengenai keberadaan produk ini, 

sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian bahwa TVC lokal seperti 

Biskuat Krim ini juga memiliki potensi yang besar untuk meramaikan 

kancah industri iklan terutama iklan animasi di Indonesia.  
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2.4 STP Analyze 

 

TVC ini dibuat berdasarkan pada sasaran masyarakat yang dituju. 

Untuk lebih mempermudah, maka sasaran masyarakat dikelompokkan 

(segmentasi) ke dalam beberapa kelompok, yaitu: 

 

Target Umum  : Seluruh masyarakat yang memiliki televisi, karena 

TVC ini sendiri menggunakan media televisi sebagai 

media penyampaian pesan. 

 

Target Khusus :  Anak-anak yang sedang dalam masa perkembangan 

dan keingintahuan tentang sesuatu. Dan peran orang 

tua sebagai perantara pembelian produk. 

 

SES : Seluruh kalangan umum, baik dari kalangan tingkat 

bawah sampai kalangan tingkat atas, karena produk 

yang di promosikan terjangkau di semua kalangan. 

 

Psikografis : Masyarakat yang memiliki ketertarikan dan 

keperdulian terhadap pekembangan anak dan gizi. 

 

Geografis : Masyarakat perkotaan pada umumnya, karena mereka 

lebih terbuka untuk menerima hal-hal baru dan lebih 

dapat merespon perubahan-perubahan yang terjadi. 

 

Usia : 5 - 12 tahun dan 27 - 35 tahun, anak-anak dan orang 

tua yang produktif. 

 

Jenis Kelamin :  Pria dan Wanita. 
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2.5 SWOT Analyze 

 

Analisa SWOT yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir 

ini yaitu sebagai berikut: 

 

Strength   

1. Jenis produk yang beragam. 

2. Mutu dan kualitas terjamin. 

 

Weakness   

1. Kurangnya promosi. 

2. Produksi terbatas tiap jenis produknya.  

 

Opportunity  

1. Masih sedikit perusahaan makanan ringan yang mementingkan gizi. 

2. Pertumbuhan anak yang berkembang pesat. 

 

Threat        

1. Adanya perusahaan lain makanan ringan yang sejenis.  

2. Promosi iklan lain yang sejenis lebih banyak. 

 


