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BAB III  

METODOLOGI 

 Gambaran Perusahaan 

Wingko Babat Cap Kereta Api merupakan perusahaan yang telah berdiri sejak 1949 

oleh The Ek Tjong (D. Mulyono) dan istrinya Loe Lan Hwa, namun baru secara 

resmi di daftarkan merek dagangnya pada 1958. Mulyono memulai usahanya 

dengan membuka sebuah toko berada tepat di depan Stasiun Tawang yang pada 

waktu itu merupakan satu-satunya “pasar oleh-oleh” di Semarang. Dari hasil 

wawancara yang dilakukan penulis dengan pemilik pada 16 Februari 2019 di 

Semarang didapati hasil bahwa nama Cap Kereta Api pun muncul dari latar 

belakang Mulyono yang dulunya bekerja di kereta api pada masa penjajahan 

Belanda. Pada saat itu kereta api merupakan transportasi yang sangat diandalkan 

serta persepsi Mulyono akan kereta api yang merupakan alat transportasi yang 

kokoh dengan harapan usahanya dapat kokoh dan menjadi pilihan utama oleh 

masyarakat. Sedangkan untuk logogram yang digunakan hingga saat ini berasal dari 

sebuah sampul buku tamu yang terdapat pada gerbong restorasi kereta zaman dulu 

yang bergambarkan serangkaian gerbong kereta api. 

Seiring berjalannya waktu, makanan wingko babat mulai dikenal oleh 

masyarakat dan memiliki banyak penggemar. Karena lokasinya yang berdekatan 

dengan stasiun dan banyak orang membeli wingko babat ke sanak saudaranya di 

luar kota maka lama kelamaan wingko babat dikenal sebagai kuliner oleh-oleh khas 

Semarang. Saat ini wingko babat Cap Kereta Api sudah berada di generasi ke-4 

oleh Ivan Nathaniel dan telah membuka sebuah gerai resmi di jl.Cendrawasih No. 
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14 yang berada di Kawasan Kota Lama Semarang yang tidak jauh dari Stasiun 

Tawang. Saat ini ada lima varian rasa yang ditawarkan oleh wingko babat Cap 

Kereta Api yaitu original, cokelat, durian, pisang raja, nangka. Tempat produksi 

wingko babat berada di jalan Taman Beringin yang dilakukan setiap hari dari jam 

07.00-16.00 yang kemudian didistribusikan dengan lingkup penjualan di sekitar 

Kota Semarang. 

 Metodologi Pengumpulan Data  

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tahpan penelitian yang dilakukan untuk 

pencarian data yang nantinya data tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk 

menganalisis dan merancang sebuah desain. Metode yang digunanakan oleh penulis 

dalam pengumpulan data adalah metode hybrid yang merupakan penggabungan 

dari metode kuantitatif dan kualitatif. Metode ini dilakukan oleh penulis dengan 

harapan dapat mengumpulkan data-data secara lengkap. Pengumpulan data 

dilakukan dengan beberapa cara seperti wawancara, kuesioner, serta studi pustaka. 

 Wawancara dilakukan untuk pencarian data secara langsung kepada pemilik 

dari Wingko Babat Cap Kereta Api generasi ke-4 guna pencarian data-data yang 

berhubungan langsung denga asal usul Wingko Babat Cap Kereta Api. Wawancara 

juga dilakukan terhadap beberapa konsumen dari wingko babat Cap Kereta Api. 
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3.2.1. Wawancara dengan Pemilik Wingko Babat Cap Kereta Api 

 

Gambar 3. 1. Wawancara dengan Pemilik Generasi Ke-4 

Guna pencarian data mengenai asal usul dan data-data pendukung lainnya 

mengenai wingko babat Cap Kereta Api, penulis melakukan wawancara langsung 

kepada pemilik wingko Babat Cap Kereta Api generasi ke-4 yaitu Bapak Ivan 

Nathaniel. Wawancara dilakukan di Kira Kira Café jalan Taman Ade Irma Suryani 

Nasution No.10, Semarang, Jawa Tengah pada 16 Februari 2019, jam 13.30. 

 Bapak Ivan Nathaniel menjelaskan bahwa wingko babat merupakan 

makanan oleh-oleh khas Semarang yang terbuat dari bahan dasar kelapa, gula, 

tepung ketan, garam, dan buah segar yang kemudian diolah dengan cara 

dipanggang. Hingga saat ini pihaknya konsisten untuk tetap menggunakan bahan-

bahan alami dan bebas bahan pengawet. Perjalanan Cap Kereta api bermula dari 

tahun 1946 dimana Pak Mulyono pindah ke Semarang dan memulai usaha wingko 
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babatnya dengan membuka gerai di depan Stasiun Tawang Semarang. Pada tahun 

1958 barulah Ia mendaftarkan merek dagangnya secara resmi. Dalam kesempatan 

wawancara ini Bapak Ivan juga menjelaskan asal mula dari penamaan Cap Kereta 

Api dan filosofi di balik logogram yang digunakan saat ini. Filosofi logo dan 

penamaan didasari dengan pengalaman Bapak D. Mulyono yang dulunya bekerja 

di kereta api pada masa penjajahan Belanda yang membuat ia terinspirasi untuk 

memberikan nama Cap Kereta Api pada produk dagangnya. Dari hasil wawancara 

juga didapati hasil bahwa target market mereka adalah kalangan dengan rentang 

usia 25-40 Tahun dengan lingkup penjualan di Kota Semarang.  

 Wawancara kali ini tidak hanya membahas mengenai Cap Kereta Api saja 

namun juga membahas mengenai persaingan ketat yang terjadi dalam bisnis ini. 

Baapak Ivan menyatakan bahwa persaingan saat ini sangat ketat dengan semakin 

banyaknya kompetitor ditambah lagi dengan kompetitor-kompetitor yang kesannya 

meniru dari produk Cap Kereta Api baik secara nama, logo, desain kemasan. Ia 

mengatakan dalam jangka tertentu hal itu juga menyemabkan kerugian dan telah 

banyak cerita mengenai konsumennya yang merasa tertipu dengan banyaknya 

kompetitor yang sulit untuk dibedakan satu merek dengan merek yang lain. 

Menurutnya gelar pioneer membuat ia tetap yakin bahwa bisnisnya bisa 

dikembangkan lagi, namun salah satu merek yang juga mengancam adalah dengan 

adanya wingko babat Dyriana yang hadir dengan penampilan, desain dan cara 

pengemasan yang modern yang menurut pengakuan Bapak Ivan mengancam 

eksistensi dari wingko babat miliknya. 
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3.2.2. Wawancara dengan Konsumen Wingko Babat 

 

Gambar 3. 2. Wawancara Konsumen Wingko Babat 

Wawancara juga dilakukan dengan beberapa Konsumen Wingko Babat yang 

berada di pusat oleh-oleh yang berada di kawasan jalan Padanaran Kota Semarang, 

pada tanggal Minggu, 17 Februari 2019 jam 10.00. Wawancara dilakukan kepada 

pengunjung dengan rentang usia 25-50 tahun. Pengunjung yang menjadi 

narasumber penulis berasal dari Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan bahkan orang 

Semarang sendiri yang ingin mengunjungi saudaranya yang berada di luar kota. 

Wawancara dilakukan kepada tujuh orang pengunjung yaitu Ibu Esther, Ibu Peter, 

Bapak Trisnanto, Ibu Yuni, Ibu Yanto, Ibu Martha Windhi, Ibu Marmo. 
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Dari wawancara tersebut didapat hasil bahwa selain lunpia dan bandeng 

presto, wingko babat merupakan makanan yang menjadi pilihan mereka untuk oleh-

oleh baik untuk konsumsi mereka pribadi maupun untuk sanak saudara mereka di 

luar kota. Penulis juga sempat menanyakan merek wingko apa saja yang mereka 

ketahui dan didapatkan hasil bahwa sebagian besar pengunjung mengetahui merek 

Cap Kereta Api, Dyriana, Cap Stoom Mini NN Meniko, Chandra. Empat dari tujuh 

penguncung yang diwawancarai memilih Cap Api sebagai wingko babat favorit 

mereka sedangkan tiga lainnya mengaku tau dan dulunya merupakan konsumen 

dari Cap Kereta Api namun kini mulai berpindah ke merek Dyriana dengan alasan 

desain dan kemasan yang lebih menarik dan dikemas secara modern pula dan hal 

ini mendukung pula pernyataan Bapak Ivan dalam kesempatan wawancara 

sebelumnya. Penulis juga mendapatkan informasi indikator mereka dalam membeli 

wingko babat dan yang paling tinggi adalah rasa dan merek. Dalam wawancara juga 

melakukan tes dengan menunjukan beberapa merek yang ada di pasaran dengan 

hanya menunjukan logogram namun menutup logotype dan didapatkan hasil bahwa 

para pengunjung sulit untuk merakukan recall terhadap brand Kereta Api. Hal ini 

menunjukan pada tahap recognition dari Cap Kereta Api sudah baik namun belum 

mampu memenuhi pada tahap recall dan mereka juga mengaku bahwa brand 

wingko babat saat ini sangat sulit untuk diidentifikasi dan dibedakan karena dimata 

konsumen hampir semua merek di pasaran terlihat sama. Lima dari tujuh orang 

yang diwawancarai juga menyatakan bahwa identitas visual yang menarik dan unik 

membuat mereka lebih tertarik untuk membelinya dan juga memudahkan mereka 

membedakan satu dengan lainnya. 
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3.2.3. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 199) kuesioner merupakan salah satu metode 

pencarian data dengan cara mengajukan seperangkat pertanyaan yang kemudian 

akan dijawab oleh target kuesioner yang disebut juga sebagai responden. Kuesioner 

dilakukan dengan menggunakan media online dengan target masyarakat Indonesi 

dikhususkan yang berdomisili dari Jawa. Kuesioner ini dilakukan untuk pencarian 

data mengenai tiga pokok topik yaitu, wingko babat sebagai kuliner khas Kota 

Semarang, Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek-merek wingko babat 

yang ada di masyarakat, brand awareness dari wingko Babat Cap Kereta Api. 

 Kuesioner dilakukan penulis dengan metode random sampling, dengan 

penentuan jumlah sampling dengan menggunakan rumus Slovin untuk menentukan 

besarnya jumlah responden yang diperlukan:  

Rumus Slovin: n = N / (1+ N e2) ��

Keterangan: 

n: jumlah sampel akhir 

N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan (0,1) 

 Sehingga dengan jumlah penduduk yang berusia 25-40 maka didapati hasil 

bahwa dibutuhkan responden sebanyak 100 orang yang berdomisili di seluruh 

Indonesia khususnya yang berada di Pulau Jawa. Berikut merupakan pertanyaan 
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dan hasil kuesioner yang telah dilakukan dan disebarkan oleh penulis secara online. 

Berikut merupakan hasil yang penulis dapatkan dari kuesioner yang telah 

dilakukan: 

1. Usia 

 

Gambar 3. 3. Pertanyaan Kuesioner 1 

Dari hasil kuesioner yang telah dilakukan oleh penulis, responden sebagian 

besar didominasi oleh masyarakat dengan usia 25-40 tahun dimana usia 

tersebut merupakan usia yang sesuai dengan target market dari Wingko 

Babat Cap Kereta Api. 

2. Pendidikan Terakhir 

 

Gambar 3. 4. Pertanyaan Kuesioner 3 
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Mayoritas responden kueasioner yang dilakukan oleh penulis adalah orang 

dengan kalangan pendidikan S1 dan juga SMA/K atau sederajatnya. 

3. Penghasilan (Rupiah) 

 

 Gambar 3. 5. Pertanyaan Kuesioner 4 

Dari hasil kuesioner didapati hasil bahwa responden memiliki jumlah 

penghasilan yang beragam dan cenderung seimbang. 

4. Apakah anda mengetahui wingko babat khas Semarang? 

 

Gambar 3. 6. Pertanyaan Kuesioner 5 
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Dari hasil kuesioner didapati hasil bahwa 96% responden telah mengetahui 

adanya makanan wingko babat yang merupakan makanan khas Kota 

Semarang. 

5. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan anda dalam memilih produk 

wingko babat? 

 

Gambar 3. 7. Pertanyaan Kuesioner 6 

Hasil kuesioner yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa merek dan 

rasa merupakan faktor yang paling tinggi bagi konsumen untuk menentukan 

pilihannya terhadap berbagai pilihan wingko babat. 

6. Dari mana biasanya anda mendapatkan info seputar kuliner oleh-oleh? 

 

Gambar 3. 8. Pertanyaan Kuesioner 7 
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Dari hasil kuesioner didapatkan hasil bahwa sebagian besar masyarakat 

mendapatkan informasi melalui media-media cetak dan juga melalui media 

sosial. Hal ini menjadi penting untuk nantinya melakukan promosi, 

sehingga penyampaiannya dapat tersalurkan dengan efisien. 

7. Dimana biasanya anda membeli wingko babat? 

 

Gambar 3. 9. Pertanyaan Kuesioner 8 

Dari hasil kuesioner yang dilakukan oleh penulis didapatkan hasil bahwa 

sebagian besar masyarakat membeli produk wingko babat di pusat oleh-oleh 

dan juga di pasar tradisional. 

8. Brand wingko babat apa saja yang anda ketahui? 

 

Gambar 3. 10. Pertanyaan Kuesioner 9 
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Hasil kuesioner yang dilakukan oleh penulis menunjukan hasil bahwa 98 

orang telah mengetahui dan menyadari kehadiran brand wingko babat Cap 

Kereta Api. Hal itu menunjukan pula bahwa brand awareness dari Cap 

Kereta Api yang sudah sangat baik. 

9. Menurut anda manakah logo wingko babat Cap Kereta Api? 

 

Gambar 3. 11. Pertanyaan Kuesioner 10 

Hasil dari kuesioner menunjukan bahwa hanya 39,4% yang menjawab 

dengan benar yaitu dengan opsi pilihan c. Sedangkan sisanya sekitar 60,6% 

salah dalam mengidentifikasi logo Cap Kereta Api. Hal ini juga 

menunjukan bahwa konsumen kesulitan pada tahap recall dan hal ini dapat 

dimungkinkan karena identitas visual yang sudah umum juga dimiliki oleh 

kompetitor. 
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10. Apakah anda kesulitan dalam membedakan brand/merek wingko babat di 

pertanyaan sebelumnya? 

 

Gambar 3. 12. Pertanyaan Kuesioner 11 

Kuesioner yang dilakukan memberikan hasil bahwa sebanyak 86% 

responden mengaku bahwa kesilutan dalam mengidentifikasi dan 

membedakan merek-merek yang beredar di pasaran dikarenakan identitas 

visual dan nama yang serupa. 

11. Menurut anda manakah yang merupakan merek wingko babat yang asli? 

(yang pertama) 

 

Gambar 3. 13. Pertanyaan Kuesioner 12 
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Dari hasil kuesioner didapatkan hasil bahwa 42,8% sudah mengenal dan 

mengetahui bahwa Cap Kereta Api merupakan pioneer namun masih juga 

konsumen yang belum mengetahui hal tersebut. 

3.2.4. Studi Eksisting 

Studi eksisting penulis lakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dari Cap Kereta Api dibanding dengan kompetitornya. Studi 

eksisting yang dilakukan terkait penampilan visual, dan menganalisa 

SWOT dari Cap Kereta Api, dan ekuitas merek Cap Kereta Api. Hal ini 

penulis lakukan dengan harapan 

3.2.4.1. Perbandingan dengan Kompetitor 

Dyriana dan Cap Stoom Mini diangkat sebagai kompetitor pembanding 

dikarenakan keduanya memiliki persaingan yang begitu ketat dengan Cap 

Kereta Api, khususnya adalah Dyriana yang kini mulai merebut pasar dari 

Cap Kereta Api. 

Tabel 3. 1. Perbandingan dengan Kompetitor 

Merek Cap Kereta Api Dyriana Cap Stoom Mini 

Tahun 

Produksi 
1946 1986 1978 

Logo 
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Kemasan  

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan 

Kemasan 

Kemasan primer 

berbahan kertas dan 

di lem, warna 

berbeda tiap varian 

rasa, pada kemasan 

terdapat gambar 

tekstur. 

Kemasan lebih 

modern, denan 

bahan kertas 

berlapis dengan 

teknik pengemasan 

yang lebih modern, 

ciri kemasan adalah 

gambar kelapa di 

setiap kemasan. 

Kemasan primer 

berbahan kertas dan 

di lem,  warna 

kemasan berbeda 

tiap varian rasa. 
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Varian 

Rasa 

Original, Nangka, 

Cokelat, Durian, 

Pisang. 

Original, Nangka, 

Cokelat, Durian, 

Pisang. 

Original, Nangka, 

Cokelat, Durian. 

Harga 

Satuan 
Rp. 5000 Rp. 4800 Rp. 3000 

Jenis 

Promosi 

Brosur, Iklan 

koran, Media Sosial 

Website, Brosur, 

Media Sosial 
Iklan koran 

 

3.2.4.1. Analisa SWOT Cap Kereta Api 

1. Strength 

a. Wingko Babat Cap Kereta Api merupakan pelopor makanan 

wingko babat sejak 1946. 

b. Memiliki gerai resmi yang berada di jalan Cendrawasih No.14, 

Semarang, Jawa Tengah. 

c. Memiliki penghargaan dari Suara Merdeka Community Award 

2018 sebagai kuliner legendaris yang mendongkrak pariwisata 

Kota Semarang. 
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2. Weakness 

a. Identitas belum pernak mendapatkan peremajaan sejak pertama 

kali. 

b. Produk Wingko Cap Kereta paling cepat kadaluarsa yaitu 3 hari 

setelah dibuat. 

c. Penjualan yang sifatnya konvensional. 

d. Kemasan yang digunakan menggunakan kertas biasa dan cara 

pengemasan yang tradisional. 

3. Oppotunities 

a. Wingko babat sudah di klaim sebagai kuliner oleh-oleh khas 

Semarang. 

b. Sudah memiliki konsumen-konsumen yang loyal. 

4. Threats 

a. Wingko babat merupakan makanan yang mudah diproduksi dan 

tidak membutuhkan peralatan dan bahan khusus. 

b. Semakin banyaknya kompetitor yang bermunculan dengan 

meniru baik dari nama, desain dan kemasan yang serupa. 

c. Ada pula kompetitor yang muncul dengan teknik pengemasan 

yang lebih modern. 
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3.2.4.2. Ekuitas Merek Wingko Babat Cap Kereta Api 

Berdasar pada data-data yang penulis dapatkan Cap Kereta Api memiliki 

ekuitas merek sebagai berikut. 

Tabel 3. 2. Ekuitas Merek Wingko Babat Cap Kereta Api 

Brand 

Awareness 
Brand Loyalty 

Perceived 

Quality 

Brand 

Association 

 
   

 

  Saat ini pada tahap recognation oleh Cap Kereta Api masih bisa 

dibilang sangat baik. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil kuesiner dimana 

sebagian besar responden mengetahui brand Cap Kereta Api namun 

sebagian besar masih kesulitan bahkan salah dalam melakukan recall 

terhadap Cap Kereta Api. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

kepada pemilik Cap Kereta Api, pihaknya mengakui bahwa adanya 

penurunan loyalitas konsumen hal ini disebabkan oleh munculnya 

kompetitor dengan kemasan baik desain dan teknologi yang lebih modern 

yang ternyata menarik dimata konsumen. Secara kualitas berdasarkan 

wawancara yang dilakukan kepada konsumen didapatkan hasil bahwa 

mereka semua sepakat bahwa Cap Kereta Api memiliki kualitas yang baik 

dan konsisten dalam menjaga rasa produk serta pelayanan mereka. Pada saat 

ini, asosiasi merek yang dimiliki oleh Cap Kereta Api masih cenderung 

rendah dikarenakan Cap Kereta Api dan kompetitornya masih memiliki 
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kesamaan visual yang membuat mereka tidak dapat menonjol ditengah 

persaingan dan juga belum adanya pembeda diantara mereka semua. 

 Metodologi Perancangan 

Menurut (2018) dalam bukunya yang berjudul Designing Brand Identity, terdapat 

4 tahapan dalam melakukan proses branding sebagai berikut: 

3.3.1. Conducting Research 

1. Menjelaskan mengenai visi, startegi, tujuan, nilai (values) yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

2. Audit marketing, kompetitif, teknologi. 

3. Wawancara mendalam terhadap managemen perusahaan. 

4. Evaluasi brand yang telah dimiliki saat ini. 

Dalam proses rebranding membutuhkan ketajaman untuk mengerti: visi, misi, 

target market, kelebihan dan kekurangan perusahaan, strategi marketing, dan 

kemungkinan permasalahan yang muncul di masa yang akan datang. Hasil dari 

proses ini adalah berupa data-data yang dijabarkan dalam mindmap. (hlm. 116). 

Dalam perancangan yang penulis lakukan, pada tahap ini penulis mencari data-data 

baik dari brand Cap Kereta Api dan juga dari kompetitor serta persaingannya di 

masyarakat. Dari data tersebut maka dapat dijadikan bahan untuk mrlakukan 

evaluasi dan menyusun strategi selanjutnya. 

3.3.2. Clarifying Strategy 

1. Menjabarkan brand strategy dari perusahaan. 
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2. Mempertajam positioning perusahaan. 

3. Pengembangan lebih lanjut mengenai brand attributes (core values). 

4. Brand brief. 

5. Strategi perancangan nama. 

6. Key messagages sebuah brand. 

7. Creative brief. 

Tahap kedua ini adalah mengenai analisis, penemuan, sisntesis, kesederhanaan, dan 

kejelasan.  Seluruh data dan hasil audit akan diproses lebih lanjut kedalam sebuah 

ide besar dan sebuah stategi positioning. (hlm. 132). Pada tahap ini yang penulis 

lakukan adalah memperjelas kembali brand strategy yang ingin dibentuk serta 

memetakan kembali posisi Cap Kereta Api ditengah persaingin industri kuliner. 

3.3.3. Designing Identity 

1. Brainstorming brand idea. 

2. Perancangan brand identity. 

3. Eksplorasi aplikasi perancangan. 

4. Perancangan strategi visual. 

Desain merupakan sebuah proses mengkombinasikan setiap bentuk (form) dengan 

makna melalui sebuah proses yang berulang. Dalam tahap ini dibutuhkan 

keterampilan untuk menyederhanakan semua ide yang muncul kedalam sebuah 
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visual. (hlm. 144). Pada tahap ini yang penulis lakukan adalah membuat visualisasi 

desain dengan dasar data-data yang sebelumnya telah didapat dan diolah. 

3.3.4. Creating Touchpoints 

a. Finalisasi rancangan identitas. 

b. Pengembangan look and feel. 

c. Aplikasi desain. 

Fokus pada tahap ini adalah menyaring serta menyelesaikan seluruh elemen dalam 

identitas, dan mengaplikasikannya dalam brand touchpoints,  

(hlm. 164). Pada tahap ini yang penulis lakukan adalah pengaplikasian dari identitas 

yang telah dirancang sebelumnya sehingga terbentuk satu-kesatuan desain. 

3.3.5. Managing Assets 

1. Membangun sinergi merk yang baru. 

2. Membangun stategi dan rencana. 

3. Melancarkan secara internal. 

4. Melancarkan secara eksternal. 

5. Membangun standar panduan. 

6. Memelihara brand. 

Pada tahap ini membutuhkan kepemimpinan dan komitmen untuk membangun 

sebuah brand (hlm. 172) Hasil dari tahap ini adalah berupa GSM. Langkah yang 
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dilakukan oleh penulis adalah membuat satu buah panduan yang berisikan tentang 

semua aturan yang harus ditepati hal ini bertujuan untuk menjaga kekonsistenan 

dari desain yang dirancang. 
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