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ABSTRAKSI 

Seiring dengan jalannya waktu dan perkembangan kuliner, saat ini hidangan 
penutup (dessert) telah menjadi menu yang sangat populer, semua orang bisa 
menikmati makanan penutup dimanapun dan kapanpun tanpa set menu lengkap. 
Saat ini dessert tidak lagi sekedar menjadi menu pelengkap di restoran  maupun 
café-café, banyak restoran yang menjadikan dessert sebagai menu utamanya. 

 
Suatu restoran memiliki strategi dalam mempertahankan restorannya,  salah 

satu unsur kunci dalam persaingan bisnis adalah ragam menu yang disediakan 
oleh restoran.Variasi menu merupakan kunci utama sebagai kunci hidup suatu 
restoran. Ditinjau dari aspek tersebut, bagaimana Graha Es Krim Zangrandi 
memperkenalkan variasi menu tematik kepada konsumen. Sesuai dengan tujuan 
untuk mengetahui bagaimana Graha Es Krim Zangrandi memperkenalkan variasi 
menu es krim tematik, serta melakukan penelitian tentang permasalahan yang 
akan diteliti.     

 
Penelitian ini menggunakan “Metode Deskriptif” adalah data yang 

dikumpulkan yakni berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini 
disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua 
dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Graha Es Krim Zangrandi mulai 

mengembangkan variasi menu-nyaagar tamu tertarik dengan menu yang disajikan 
Hal ini dilakukan agar konsumen tidak bosan dengan menu yang disediakan. Hal 
ini juga yang mendorong Graha Es Krim Zangrandi untuk berinovasi dengan 
memberikan variasi menu tematik untuk memperingati acara tertentu dengan 
mengangkat tema yang khas pada bulan tersebut. Salah satunya adalah tema 
Halloween dengan membuat dua menu baru yaitu “Aragog & the Prince Blood” 

dan “The Deadly Hollow” yang terinspirasi dari karakter antagonis dari film 

“Harry Potter”. 
 
Bukan hanya variasi menu saja yang dikembangkan untuk menarik konsumen, 

Graha Es Krim Zangrandi juga melakukan promosi terutama lewat media sosial 
selain tidak membutuhkan banyak biaya untuk mempromosikan produk, 
jangkauannya pun lebih luas. Media sosial yang digunakan Graha Es Krim 
Zangrandi antara lain adalah Instagram dan Google Business, selain sebagai 
media promosi juga dimanfaatkan untuk melihat respon dan feedback langsung 
dari pengunjung, sehingga jika ditemukan kesalahan dalam produk maupun 
layanan dapat dilakukan evaluasi dengan cepat. Kegunaan media sosial yang 
diterakpan oleh Graha Es Krim Zangrandi cenderung menjadi alat publisitas atau 
hanya pengenalan kembali event maupun produk yang ditawarkan. 

Kata kunci: Variasi menu, tematik, promosi. 




