
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data  

Metodologi pengumpulan data yang digunakan berupa metodologi hybrid 

(campuran). Metode ini merupakan desain metode gabungan paralel yang 

dikemukakan menurut Hesse dalam Sarwono (2012, hlm. 55) yang dilakukan 

secara bersamaan dengan bobot yang sama dengan melakukan penelitian melalui 

riset kualitatif dan kuantitatif, yang kemudian menghasilkan sebuah temuan-

temuan riset dan menjadi kesimpulan dari masing-masing riset.  

Menurut Sugiyono (2017), pengumpulan data juga dilakukan dengan 

melakukan wawancara, kuesioner, serta observasi baik secara lapangan, maupun 

studi eksisting (dalam hal ini studi eksisiting gaya visual identitas brand lainnya). 

Lalu pada akhirnya, data-data tersebut dicek kebenaran dan kredibilitasnya, 

karena telah dilakukan penelitian dengan tiga teknik yang berbeda, sehingga 

penulis dapat kembali mendisuksikan mana data yang benar dan dapat dipakai dan 

mana data yang tidak benar, atau mungkin sebenarnya hanya berbeda cara 

pandang. (hlm. 477) 

3.1.1. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2017), wawancara adalah tahap dimana riset dilakukan untuk 

memperdalam lagi masalah dengan satu atau beberapa responden saja. (hlm. 220)  

Wawancara dilakukan terhadap Heru Laksana yang merupakan seorang owner 

generasi ketiga dari Maison Weiner Cake Shop, sekaligus seorang baker dengan 
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gelar Konditor Meister, yang berumur 65 tahun. Wawancara dilakukan secara 

langsung di Maison Weiner Cake Shop yaitu pada hari Senin, 4 Februari 2019 

pada pukul 15:00 WIB. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui dan menggali lagi tentang Maison Weiner Cake Shop dikarenakan 

informasi yang minim di dalam media daring dan harus ditanyakan kredibilitasnya 

kembali. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan pelanggan Maison Weiner 

pada hari Sabtu, 2 Maret 2019 pada pukul 16:00 WIB. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui perspektif konsumen yang telah datang serta membeli produk di 

Masion Weiner.  

3.1.1.1. Wawancara dengan Pemilik Maison Weiner Cake Shop 

 

Gambar 3.1. Penulis dengan Pemilik Maison Weiner  

Wawancara dilaksanakan di Maison Weiner Cake Shop yang berada di 

Jakarta Pusat pada pukul 15.00 di tanggal 4 Feburari 2019. Penulis 
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bertemu dengan pemilik yaitu Bapak Heru Laksana (65). Beliau 

merupakan generasi ketiga dari Maison Weiner Cake Shop. Dikatakan 

oleh Bapak Heru, Maison Weiner adalah sebuah bakery yang 

spesialisasinya penjualan roti khas Belanda. Karena umur usaha yang 

cukup tua, sedari 1936 sehingga berumur 83 tahun membuat toko tersebut 

dikenal sebagai toko yang menjual makanan jadul dan kuno, dan sebagai 

toko peninggalan dari Belanda karena namanya yang berasal dari nama 

Belanda. Hal ini tidak diinginkan oleh Bapak Heru, karena ia ingin 

makanan di Maison Weiner dikenal sebagai makanan Belanda dengan 

resep zaman dahulu, yang diturunkan oleh neneknya yaitu Lee Liang Mei 

yang belajar langsung dari orang Belanda.  

Roti yang dijual merupakan khususnya roti-roti Belanda serta 

bagian Eropa lainnya dan juga beberapa roti yang dikenal sebagai rasa 

dasar yang ada di toko roti manapun. Kebanyakan roti jenis-jenis tersebut 

dulit ditemukan di toko lain sehingga menjadi unggulan jika dibandingkan 

toko lain. Roti unggulan dari Maison Weiner adalah Saucijzenbrood, yang 

merupakan roti pastry dengan daging didalamnya.  

 

Gambar 3.2. Saucijzenbrood - Produk Unggulan Maison Weiner 
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Roti diklaim merupakan roti yang sehat karena menggunakan 

tepung gandum sehingga bisa mengembang dengan baik dan tidak 

bergluten. Roti juga dibuat tanpa pengawet sehingga hanya awet 2-3 hari 

di suhu ruangan dan awet beberapa minggu di kulkas.  Ditanyakan apakah 

Maison Weiner ingin dikenal sebagai bakery atau cake shop, kemudian 

Pak Heru berkata bahwa nama cake shop tidak terkesan membuat roti, 

nama tersebut memang ditinggalkan sedari dulu oleh neneknya. Pak Heru 

ingin mengubah nama tersebut menjadi bakery karena ingin lebih dikenal 

sebagai sebuah bakery daripada cake shop. 

Saat ditanyakan visi dan misi, Pak Heru tidak memiliki jawaban 

yang spesifik karena usaha berjalan awalnya untuk memperkenalkan 

pangan roti Eropa saja. Sehingga pemilik berkata tujuannya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun saat ditanya keinginan untuk 

memperluas usaha, keinginan tersebut tentu tinggi, Pak Heru juga ingin 

Maison Weiner dikenal kepada anak-anak muda dikarenakan saat ini 

kebanyakan pembeli hanyalah mereka yang berumur 35 tahun ke atas. 

Beliau ingin membuka perluasan toko-toko sejenis. Beliau juga ingin 

Maison Weiner dikenal sebagai toko roti yang penuh inovasi.  

Untuk logo dan identitas, dikatakan bahwa logo tidak memiliki 

filosofi dan hanya sebuah nama saja. Untuk nama Weiner sendiri 

merupakan nama keluarga Belanda yang dikatakan merupakan pemberi 

resep kepada sang Nenek. Sayangnya owner tidak mengetahui informasi 

lebih jelas lagi. Sedangkan  nama Maison diartikan sebagai sebuah toko, 
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menjadi ‘Toko Weiner’. Dikatakan pada awal, nama toko adalah Boengkel 

Koewe Weiner, lalu diubah menjadi Maison Weiner. Pemilik pun tidak 

pernah merubah logo. Terkahir dilakukannya penyesuaian logo adalah 

pada tahun 1940-an. 

Maison Weiner dalam hal penjualan telah melakukan promosi 

lewat internet seperti di instagram dan juga penjualan daring lewat 

Tokopedia serta Go-Jek. Materi promosi yang ada lebih ke arah penjualan 

serta mengajak audiens-nya untuk mengikuti sebuah pelatihan baking yang 

sebenarnya tidak cocok dengan audiens yang dituju. Maison Weiner 

seperti tidak berusaha untuk menjual produk. Selain promosi secara 

daring, juga dilakukan promosi penjualan setiap hari Sabtu yang 

menyediakan diskon 30% semua pangan. 

Selain itu, pada wawancara lanjutan, saat penulis bertanya akan 

visi misi, pemilik pun memberikan visi misi yang baru dibentuk. Visi misi 

Maison Weiner sendiri berisi keingan untuk menjadi Bakery Belanda yang 

handal, berkualitas dan disukai masyarakat dengan memperkenalkan rasa 

autentik Belanda atas warisan keluarga. Hal itu dilakukan dengan cara atau 

misi yaitu memperkenalkan produk bakery dengan kualitas diatas rata-

rata, mempertahankan rasa autentik, serta mempersiapkan inovasi baru 

bagi masyarakat di zamannya. Hal ini dikarenakan kebanyakan mereka 

yang datang adalah yang berumur dewasa tengah sehingga diharapkan 

mereka yang milenial dapat datang dan menikmati roti serta memperlancar 

bisnisnya.  
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3.1.1.2. Wawancara dengan Pelanggan Maison Weiner Cake Shop 

Wawancara dilakukan di Maison Weiner pada hari Sabtu, 2 Maret 2019 

pada pukul 16.00 WIB. Pada hari Sabtu suasana cukup ramai dikarenakan 

pada hari ini pula ada promo diskon 30%. Pada hari itu pula, konsumen 

banyak yang datang, bukan dari pelanggan yang biasa datang ke Maison 

Weiner, melainkan kebanyakan merupakan pelanggan baru maupun lama 

yang penasaran untuk datang dikarenakan Maison Weiner diulas oleh 

salah satu vlogger Indonesia, yaitu Kevin Hendrawan. Hal ini 

membuktikan pula bahwa rasa penasaran konsumen akan roti zaman 

dahulu dengan resep zaman dahulu sangatlah tinggi. Penulis berhasil 

mewawancarai 10 pelanggan yang datang dari jam 16:00 WIB hingga 

18:00 WIB. Wawancara yang diikuti oleh berbagai umur, mulai dari 20-60 

tahun, dan dari berbagai daerah di Jakarta, seperti Karang Anyar, Mangga 

Besar, Tangerang, dan lain-lain. Lebih banyak mereka yang berumur 20 - 

29 tahun yang datang dikarenakan adanya video dari Kevin Hendrawan. 

      

Gambar 3.3. Penulis dengan Pelanggan Maison Weiner  
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7 dari 10 mereka yang datang adalah konsumen yang baru pertama 

kali datang dan mengetahui hal tersebut setelah ada informasinya di 

Youtube. Sedangkan 3 dari mereka adalah mereka yang merupakan 

pelanggan yang cukup sering datang, kira-kira sekali dalam seminggu 

untuk membeli roti-roti dan produk lainnya. Kesemuanya kebanyakan 

membeli roti dan snack khas, namun bukan kue seperti rolade, kue tart 

mocca. Ada satu konsumen yang membeli sepotong kue namun memang 

hanya penasaran untuk mencoba saja. Ada mereka yang bahkan tidak tahu 

bahwa kue tersebut dijual karena yang paling menonjol adalah produk roti 

yang display-nya terlihat dari luar toko dan juga snack / roti-roti kecil yang 

display-nya ada persis di sebelah kasir. Semua roti dan kue dikatakan 

berkualitas dan sesuai dengan harga.  

Konsumen yang datang alasannya adalah karena adanya rasa 

penasaran yang tinggi akan toko zaman dahulu yang sudah berdiri sejak 

lama tersebut dan diklaim sebagai toko roti/kue pertama di Jakarta, 

meskipun memang ada toko roti lainnya (Bogor) yaitu Tan Ek Tjoan. 

Namun fakta ini tidak memungkiri bahwa sebenarnya toko ini adalah toko 

roti di Jakarta yang masih mempertahankan rasa-rasa dan resep zaman 

dahulunya.  

Logonya tidak diketahui, kurang diingat, kurang memancarkan 

image yang diinginkan. Logonya tidak terlihat dari luar, dan tidak 

menandai lokasi secara baik. Semua yang baru pertama kali datang 
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kesulitan mencari logo dan identitas dikarenakan tidak adanya logo/palang 

di luar toko, karena berada di jalan yang kecil, agak susah ditemukan.  

Dari segi rasa dan harga, dikatakan bahwa rasanya enak dan 

hargapun sesuai dengan rasa (berkualitas). Di tempat lain mungkin tidak 

ada roti-roti seperti ini sehingga rasanya enak, khas, menunjukkan roti-roti 

rasa zaman dahulu kala.  

Harapannya agar dapat bisa bersaing dengan toko lain yang 

diinginkan, selain itu dibutuhkan adanya promosi, diharapkan dapat 

menyesuaikan visual dari baju karyawan, plastik packaging, logo yang ada 

juga diseragamkan. Dari segi toko, toko memperlihatakan sisi interior 

yang Eropa yang tua dan kuno. Namun, dikatakan oleh beberapa 

responden, mempertahankan tradisonalnya boleh, tapi diharapkan dapat 

memodernkan dan menghidupkan kembali nilai-nilai autentik tradisional 

di era modern ini dan mengikuti promosi zaman sekarang, mempermudah 

orang untuk membedakan, menonjolkan usaha tersebut.  

3.1.1.3. Kesimpulan 

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Heru Laksana dapat 

disimpulkan bahwa adanya perubahan yang ingin dilakukan pada Maison 

Weiner. Maison Weiner ingin terlihat sebagai produk yang menyimpan 

resep zaman dahulu namun memakai sifat autentik Belanda. Selain itu, 

mulai disadari bahwa diperlukan visi dan misi yang tepat untuk 

menyesuaikan hal tersebut. Maison Weiner juga terbuka dengan 
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pembukaan dan perluasan cabang namun belum direncanakan secara 

matang.  

Dalam hal identitas, Maison Weiner ingin dikenal sebagai bakery 

bukan cake shop. Menurut Pak Heru, Bakery memiliki fokus utama 

berjualan roti dan sampingan beberapa produk lainnya, namun cake shop 

dapat memberi persepsi bahwa toko hanya menjual kue. Pak Heru juga 

berkata bahwa produk roti lebih banyak dibeli dan dicari. Hal ini terbukti 

dari wawancara dengan pelanggan yang dapat dilihat lebih membeli roti 

dan bukan kue. Pelanggan juga tidak mengetahui yang manakah logo 

Maison Weiner.  

Diharapkan oleh pelanggan Maison Weiner dapat lebih 

menonjolkan hal unsur Belanda-nya, mempertahankan nilai tradisional 

namun tetap sesuai dengan zaman sekarang di era modern. Hal ini 

dibuktikan dari wawancara dengan pelanggan yang menginginkan Maison 

Weiner bisa lebih dikenal lagi di era modern serta pergantian visi misi 

yang dilakukan oleh pemilik, yang tidak mengurangi nilai-nilai tradisional 

serta autentik dari segi resep dan rasa zaman dahulunya. Produk unggulan 

seperti Socjisbrood, Amandelbrood, Deikonbrod yang jarang ditemukan di 

bakery lain patut untuk diangkat dan menjadi keunggulan utama Maison 

Weiner. Nama Weiner sendiri ingin dipertahankan oleh pemilik, meskipun 

sebenarnya tidak memiliki filosofi yang dalam atau harus masih digali 

lagi.  
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Atas dasar dari wawancara dengan pelanggan dan alasan mereka 

datang, dapat juga dibuktikan bahwa sebenarnya rasa penasaran dan rasa 

ingin mengenal Maison Weiner sendiri sebagai sebuah toko yang tua 

sangatlah tinggi (usia 20 - 29 tahun). Hal ini dibuktikan juga dikarenakan 

adanya seorang food vlogger yang menginformasikan mereka akan adanya 

Maison Weiner dan mereka yang kemudian tertarik untuk datang.  

3.1.2. Kuesioner 

Kuesioner adalah sebuah teknik dengan memberikan pertanyaan yang terstruktur 

kepada beberapa orang. (Sugiyono, 2017, hlm. 225) Kuesioner dilakukan dengan 

menggunakan metode random sampling dengan menentukan jumlah sample 

menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin yang menggunakan populasi dari 

jumlah penduduk Jakarta dengan alasan Maison Weiner yang berlokasi di Jakarta. 

Jumlah populasi Jakarta yang ditemukan oleh Badan Pusat Statistik dan dilansir 

oleh sebuah website data statistik Katadata.co.id pada tahun 2018 yang 

mengatakan bahwa jumlah populasi target dari range umur 20-29 tahun adalah 

1.494.500 jiwa. Umur ini diambil karena menurut pandangan Psikolog Tara de 

Thouars dalam artikel Kompas tahun 2018 bahwa umur 20-29 adalah umur 

dimana dewasa muda memasuki kategori rawan stres. Karena pada dasarnya cake 

shop ini ingin menjadi sebuah bakery layaknya café yang dapat menjadi tempat 

untuk nongkrong dan dapat membuat mereka rileks dikarenakan adanya keinginan 

untuk career-life balance. 
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Gambar 3.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi 

DKI Jakarta 2018 
(sumber: https://dataBox.katadata.co.id/datapublish/2018/08/01/71-persen-penduduk-jakarta-

merupakan-usia-produktif) 

Dengan kemudian melakukan pencarian jumlah sample dari populasi 

tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:  

 

Gambar 3.5. Rumus Slovin untuk mencari Jumlah Sample 

Menurut rumus Slovin dengan derajat ketelitian sebesar 10%, jumlah 

sample yang dapat dipakai sebagai responden adalah 100 orang. Kuesioner dibagi 

menjadi 4 bagian yaitu biodata, identitas, kompetitor, dan tentang Maison Weiner 

Cake Shop. Atas pembagian kuisioner secara daring yang dibuka pada 28 Februari 

2019 kemudian telah ditutup pada tanggal 4 Maret 2019 mendapatkan 100 

responden yang menjawab keseluruhan pertanyaan dari kuesioner tersebut. Dari 

kuesioner yang diambil dapat disimpulkan beberapan jawaban atas keseluruhan 

pandangan masing-masing responden. 
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3.1.2.1. Kesimpulan 

Secara brand awareness, brand tidak dikenal oleh 82 responden bila 

dilihat dari identitas saja (recognition). Secara recall, atau asosiasi brand 

image sebanyak 72 responden tidak mendapatkan kesan yang memorable 

serta brand tidak menonjol dan tidak mudah diingat serta dibedakan.  

Dari segi brand association atau image, brand sudah dikenal 

sebagai usaha food & beverage tapi beragam. Ini membuktikan bahwa 

harus adanya visual yang lebih jelas akan toko roti, atau memang harus 

disisipkan jenis usaha apa yang dilakukan. Selain itu, logo dikatakan 

terlihat kuno namun berkelas, tetapi juga membingungkan karena tidak 

jelas produk apa yang sebenarnya dijual. Dan terbukti bahwa logo tidak 

terlihat modern, padahal pemilik sebenarnya ingin visual Maison Weiner 

dapat terlihat lebih modern tanpa menghilangkan citra tradisional dan 

autentiknya. 

58 responden masih menyukai toko-toko roti yang berada di luar 

mall. Ini membuktikan bahwa sebenarnya mereka masih bisa bersaing. 

Namun beda halnya dengan Maison Weiner yang memiliki pemilih 

terendah yaitu sebanyak 15 orang saja. Sebenarnya, banyak mereka yang 

penasaran akan brand tersebut bila dikatakan dari zaman dahulu-nya dan 

resep-resep lamanya. 

Nama Cake Shop memberikan kesan yang salah pada responden. 

Hal ini membuat toko dikatakan menjual kue saja yang dijawab oleh 67 
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dari 100 responden. Padahal, Maison Weiner ingin fokus menjadi bakery 

dan menjual produk roti sebagai yang utama.  

61 responden dari 100 tidak tertarik untuk mencicipi produk atau 

mengunjungi produk Maison Weiner bila hanya melihat dari segi logo 

saja. Logo sebagai sebuah tanda komunikasi dan pengenalan utama harus 

dapat menjadi wajah dari brand agar konsumen dapat tertarik akan usaha. 

3.1.3. Observasi  

Observasi dilakukan untuk melihat perilaku manusia dan melakukan riset yang 

lebih dalam lagi, karena bukan hanya interaksi antar manusia yang diambil namun 

juga observasi pada lingkungan seperti tempat, suasana, dan lain-lain (Sugiyono, 

2017, hlm. 229). Observasi dilakukan untuk melakukan riset yang lebih dalam 

lagi, terlebih dalam hal ini adalah observasi lapangan pada Maison Weiner. Serta 

dilakukan observasi terhadap kompetitor untuk mengetahui perbedaan dan 

kesamaan apa yang ada di dalamnya.  

3.1.3.1. Observasi Objek Utama 

Penulis melakukan observasi terhadap objek tugas akhir yaitu Maison 

Weiner. Berikut beberapa foto yang penulis ambil: 

 

Gambar 3.6. Tampak Depan Maison Weiner 
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Gambar 3.7. Tampak Dalam Maison Weiner 

Maison Weiner memiliki nuansa kuno yang kuat karena hingga 

sekarang pemilik masih mempertahankan hal tersebut. Di sudut ruang 

dining terdapat foto-foto sejarah Maison Weiner, mulai dari pemilik awal, 

tampak depan Maison Weiner di tahun 1936, serta liputan berita.  

 

Gambar 3.8. Ketidakseragaman Logo Maison Weiner 

 

Gambar 3.9. Box Packaging Maison Weiner 
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Adanya ketidakseragaman dan tidak menonjolnya logo, membuat 

pelanggan tidak tahu yang manakah logo sebenarnya serta menimbulkan 

kebingungan dan memperkuat pembentukan identitas visual baru.  

Selain itu dilakukan pula observasi terhadap jenis-jenis produk 

yang ada di Maison Weiner Cake Shop. Roti-roti yang dijual dibagi 

menjadi 4 tipe produk yang berbeda, yaitu:  

a. Healthy Bread atau kategori roti sehat yang terdiri dari, Dreikon Brot, 

Black Joachim Sourdough Bread, Sourdough Bread, Pain de 

Campagne Sourdough, Schrippen, Cinnamon & Raisin Bread, 

Chocolate Walnut Bread, Black Rice Bread, Sweet Potato Bread, dan 

juga Baguette. Roti-roti ini memiliki kesamaan yaitu ukurannya yang 

besar dan juga dibuat dari gandum dan tanpa gluten sehingga sehat 

untuk disantap baik disantap kering ataupun ditemani makanan (sup) 

dan minuman lain.  

 

Gambar 3.10. Healthy Bread 
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b. Pastry bread atau roti pastry yang bentuknya kecil hingga sedang yang 

nikmat disantap sebagai snack maupun sebagai santapan besar sehari-

hari, terdiri dari Saucizjenbrood, Amandelbrood, Croissant (Chocolat, 

Cheese, or Plain), Kaasbollen, Ciabatta, Muesli Bread, Chicken Pie, 

Rhum Horen. Roti-roti ini merupakan roti yang khas dari Maison 

Weiner Cake Shop karena banyak yang tidak dapat ditemui di tempat-

tempat lain.  

 

Gambar 3.11. Pastry Bread 

c. Flavoured bread atau roti dengan rasa seperti roti-roti dengan rasa 

Choco Almond, Chocolate, Choco Cheese, Coconut Pandan, Bloeder 

(Chocolate, Cheese, Plain), Pineapple, Red Bean, Banana, Boy Bread 

(Roti dengan Butter Swirl). Roti-roti ini layaknya roti-roti rasa yang 

sering ditemui di toko-toko lain. Yang membedakannya adalah adanya 

roti Bloeder yang merupakan roti khas Belanda.  
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Gambar 3.12. Flavoured Bread 

d. Cakes, yaitu kue-kue seperti kue Ontbitjkoek, Roullade berbagai rasa 

(Nougat, Mocca, Mocca Nougat, dan Classic yang berisi Chocolate). 

Kue-kue yang ada khusus dibuat dengan latar belakang Belanda seperti 

Ontbitjkoek yang merupakan roti rempah Belanda.  

 

Gambar 3.13. Cakes 

Roti-roti ini dapat disantap pada ruang dining di Maison Weiner 

Cake Shop, namun memang kebanyakan makanan yang dapat disantap di 

ruang dining merupakan produk berjenis pastry.  
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3.1.3.2. Observasi Entitas Sejenis 

Berikut adalah kompetitor yang diambil berdasarkan usaha bergerak 

dibidang yang sama serta berjualan di ruko/rumah bukan di dalam mall.  

a. DANDYco Bakery 

Toko ini awalnya dijual dengan menggunakan sepeda pada tahun 1975 

hingga akhirnya membuka toko pada tahun 1987 di Suryopranoto, Jakarta.  

Nama Dandy didapat oleh karena pemilik yang berpakaian rapi. Kini 

sudah ada 3 cabang utama DANDYco di Jakarta. DANDYco ingin 

mempertahankan resep jajanan Indonesia yang sehat. Harga yang 

ditawarkan berkisar Rp 5.000,00 – Rp 550.000,00 untuk kue tampah. 

 

Gambar 3.14. Tampak Depan DANDYco Bakery 

 

Gambar 3.15. Logo DANDYco Bakery 
(sumber: http://www.dandycobakery.com/) 
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Gambar 3.16. Pengaplikasian DANDYco Bakery 

b. AJ Bakery & Cake 

Adalah usaha roti yang lebih dikenal sebagai AJ Bakery. Berdiri semenjak 

tahun 1990 sebagai sebuah bisnis keluarga di Medan, kemudian 

memperluas cabang ke Jakarta, yaitu tokonya di BSD City dan juga 

Kelapa Gading. Kini AJ Bakery & Cake mempunyai 3 cabang. AJ Bakery 

& Cake banyak memjual produk yang bermacam-macam seperti roti, 

croissants, kue tradisional, kue ulang tahun, cokelat praline, wafer, serta 

kukis. Hal ini sejalan dengan visi dan misinya yaitu menjadi “The Easy 

One Stop Bakery”. Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp 6.000,00 – 

Rp 295.000,00. 
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Gambar 3.17. Tampak Depan AJ Bakery & Cake 

 

Gambar 3.18. Logo AJ Bakery & Cake  
(sumber: http://www.ajbakery.com/) 

 

Gambar 3.19. Pengaplikasian AJ Bakery & Cake  
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c. Capital Bakery & Cake  

Berdiri pada tahun 1989 dari Medan ke Jakarta, kini Capital Bakery & 

Cake memiliki 8 cabang di Jakarta. Memiliki visi misi agar dapat disukai 

oleh konsumen dan menyediakan produk yang sehat, produk ini berharga 

sekitar Rp 9.000,00 – Rp 1.400.000,00 tergantung besarnya kue. 

 

Gambar 3.20. Logo Capital Bakery & Cake  
(sumber: https://www.capital-bakery.com/tentang-kami/)  

 

Gambar 3.21. Logo Capital Bakery & Cake  

Rebranding Maison Weiner..., Clara Chrysilla, FSD UMN, 2019



 

Gambar 3.22. Pengaplikasian Logo Capital Bakery & Cake  

3.1.3.3. Kesimpulan 

Berikut kesimpulan yang penulis rangkum dalam tabel perbandingan: 

Tabel 3.1. Tabel Perbandingan Brand dengan Kompetitor 

Indikator  DANDYco AJ  Capital  Maison Weiner  

Tahun 
berdiri  1975 1990 1989 1936 

Cabang  3 3 8 1 

Nama 
Penjelas Bakery Bakery & Cake Bakery & Cake Cake Shop 

Jenis 
produk  

Roti, jajanan 
tradisional 
Indonesia 

Roti, kue, jajanan 
tradisional 
Indonesia, cokelat 
praline, wafer, 
cookies 

Roti, kue, eropean 
bread 

Roti, pastry, bolu 
khas Belanda dan 
bagain Eropa 
lainnya 

Harga  Mulai Rp 5.000 Mulai Rp 6.000 Mulai Rp 9.000 Mulai Rp 9.000 

Positioning  

Melestarikan 
Resep 
Tradisional 
Indonesia 

The Easy One Stop 
Bakery  

Menjadi toko yang 
dikenal di Ibukota 
Jakarta, sesuai 
nama “Capital”  

Authentic 
European Bakery 
dengan resep 
zaman dahulu 

Pengaplik
asian logo 
di media 

Palang toko, 
seragam 
karyawan, 
packaging (logo 
seragam) roti dan 
box, shopping bag, 
dll 

Palang toko, 
seragam karyawan, 
packaging (logo 
seragam) roti dan 
box, shopping bag, 
dll 

Palang toko, 
seragam 
karyawan, 
packaging (logo 
seragam) roti dan 
box, shopping 
bag, dll 

Palang toko (tdk 
menonjol), 
packaging roti dan 
box (logo tak 
seragam) 
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Yang dapat penulis simpulkan juga dari nama pengikut seperti 

Cake ataupun Bakery, adalah bahwa sebenarnya produk dan nama penjelas 

disesuaikan dengan produk yang ada di toko. Namun, untuk kasus Maison 

Weiner sendiri, sebenarnya nama Cake Shop sangatlah tidak cocok lagi 

dikarenakan bila dilihat dari produknya sendiri Maison Weiner lebih 

menjual roti, pastry, dan bolu khas Belanda. Kue yang diproduksi oleh 

keempat kompetitor lainnya yang dimaksud adalah kue seperti kue ulang 

tahun/acara lainnya, dan Maison Weiner pun tidak membuat produk 

seperti itu.  

3.1.4. Studi Eksisting Identitas Visual 

Studi eksisting dilakukan untuk mencari acuan sebagai referensi dari rebranding 

dan identitas visual yang akan penulis buat. Studi eksisting dilakukan terhadap 

beberapa brand makanan, maupun usaha lain yang dianggap memiliki identitas 

visual yang lebih menarik sekaligus dapat terlihat pula perbedaan menonjol 

dengan usaha lain yang setara dengan usaha tersebut.  

3.1.4.1. Analisa Identitas Visual Maison Weiner 

 

Gambar 3.23. Logo Maison Weiner Hitam Putih 

 

Gambar 3.24. Logo Maison Weiner Berwarna 
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1. Logo terdiri dari teks Maison Weiner Cake Shop dengan ukuran 

yang berbeda-beda, namun jelas penekanan ada di kata WEINER.  

2. Warna merah adalah warna identik dari Maison Weiner. Warna 

merah juga digunakan di beberapa packaging plastik (yang tidak 

seragam), dan di tablecloth meja Maison Weiner. Namun juga 

digabungkan dengan warna kuning serta coklat dan putih.  

3. Logo hanya berupa wordmark, dengan typeface dengan kail, 

menggunakan unsur dekoratif ornamental, dengan garis-garis yang 

dipanjangkan dan berkarakter organik. Tidak ada emblem atau 

pictorial logo yang dapat menjelaskan usaha tersebut lebih dalam. 

Logo tersebut hanya diterapkan di depan toko dan packaging box. 

Di media lain seperti packaging plastik dan juga tas plastik untuk 

konsumen membawa pulang, tidak diterapkan logo tersebut, melainkan 

diterapkan logo lain yang berbeda.  

 

Gambar 3.25. Ketidakseragaman Logo Maison Weiner 

Logo ini bermasalah bila ingin mencapai target atau pelanggan 

baru. Bahkan tidak menarik mata pelanggan. Selain itu, logo tidak 

konsisten sehingga menimbulkan kebingungan di mata pelanggan dan 
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tidak dapat dibedakan dengan kompetitor (tidak ada unsur perbedaan yang 

menonjol). Pengaplikasian identitas juga hanya sebatas di palang toko dan 

packaging saja. 

 

Gambar 3.26. Maskot Orang Belanda Maison Weiner 

Berikut merupakan maskot dari Maison Weiner. Ini hanya dipakai 

di kemasan box. Dahulunya, maskot ini dipakai dan dicetak pada roti dan 

kue yang ada, namun sekarang tidak lagi. Visual ini sekarang tidak dikenal 

pelanggan. Visual terkesan gendut, bulat, menggambarkan jenis usaha.  

3.1.4.2. Analisa Identitas Visual Brand Lain 

Berikut beberapa identitas yang penulis ambil berdasarkan jenis usaha 

serta tipe logo:  

a. Holland Bakery  

Logo Holland Bakery mengalami perubahan di tahun 2013 menjadi 

sebuah logo yang lebih modern. Logo ini penulis ambil atas dasar dari tipe 

logo yaitu logomark yang berbentuk emblem/pictorial dan juga pemakaian 

wordmark untuk menandakan nama toko. Dapat dilihat bahwa pemakaian 

warna dalam logo terlihat menusuk dimata, tetapi masih enak dilihat, 
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dengan pemakaian warna merah teracota, yaitu merah sedikit tua dan 

kusam mendekati warna oranye, serta pemakaian warna biru kobalt.  

 

Gambar 3.27. Logo Holland Bakery 
(sumber: https://www.hollandbakery.co.id/) 

Holland Bakery merupakan toko roti dengan nuansa Belanda yang 

sudah populer di masyarakat Indonesia, terlebih dikarenakan nama 

Holland yang berarti Belanda. Dikarenakan Belanda identik dengan kincir 

angin, Holland Bakery-pun memakai kincir angin sebagai unsur visual 

utamanya. Visual ini sudah dikenal semenjak dahulu kala dan menjadi 

wajah dari Holland Bakery. Kini di logo barunya, Holland Bakery 

mengubah kincir dari kincir angin menjadi tanaman gandum. Hal ini 

seperti menunjukan bahwa Holland Bakery mengolah gandum gemuk dan 

terbaik, namun masih mengusung konsep Belanda-nya dari kincir tersebut. 

Penggunaan warna merah atau campuran oranye sering dipakai 

sebagai warna dalam usaha makanan, namun merah disini lebih tua dan 

lebih ke oranye sehingga juga meninggalkan kesan yang hangat dan 

ramah. Typeface yang digunakan menggunakan typeface serif.  

 

Gambar 3.28. Supergrafis Holland Bakery 
(sumber: https://www.hollandbakery.co.id/) 

Rebranding Maison Weiner..., Clara Chrysilla, FSD UMN, 2019



Bila dianalisa unsur visual lebih lanjut, Holland Bakery memakai 

kembali unsur gandum di supergrafisnya. Holland Bakery membentuk 

gandum-gandum dan kemudian disusun sedemikian rupa menjadi bunga. 

Pemakaian warna untuk supergrafis adalah warna coklat dan juga krem 

serta warna merah teracota yang ada di logo. Penggunaan warna coklat 

mengesankan bahwa adanya unsur-unsur alam, sesuai dengan unsur visual 

gandum.  

b. Eaton Bakery & Restaurant 

Eaton merupakan sebuah bakery dan restaurant yang telah berdiri 

semenjak tahun 1995. Mengdepankan kualitas dan kesegaran dalam 

menyediakan produk-produknya dan menjadi bakery dan restaurant 

terdepan di Indonesia serta memiliki banyak cabang.  

 

Gambar 3.29. Logo Eaton Bakery & Restaurant  
(sumber: http://eatonindonesia.com/index/) 

Pengunaan typeface slab serif pada wordmark membuat logo 

mudah diingat dikarenakan adanya ketebalan yang cukup signifikan serta 

terlihat lebih modern. Serta typeface yang agak sedikit tertarik ke atas 

membuat keunikan sendiri bagi Eaton. Logo Eaton juga menggunakan 

letterform, yaitu pengunaan huruf kapital sebagai logo menjadi logo 

dengan pengunaan typeface Script, yang membuat typeface sedikit old 

looking namun masih terlihat elegan. Logo terlihat mahal namun tetap 
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modern. Warna merah tua mengarah pada coklat pada logo digunakan agar 

logo masih dapat mengedepankan unsur royal, rich, yang berkualitas serta 

unsur vintage pada logo. Logo Eaton menggabungkan modern dan kuno 

secara bersamaan namun masih terlihat elegan.  

c. Balloon & Whisk  

Merupakan toko kue kering yang didirikan di Jakarta, diambil karena 

bentuk logo yang memiliki keunikan yaitu dalam bentuk wordmark namun 

sederhana, membuat konsumen dapat meningat logo tersebut. Logo dibuat 

dengan memainkan kata Balloon & Whisk yaitu balon dan kocokan, yang 

membentuk sebuah balon udara, sesuai dengan produk (melambangkan 

hand-crafted), manis dan juga sihir (asosiasi dengan balon udara).  

    

Gambar 3.30.. Logo Balloon & Whisk  
(sumber: http://thinkingroominc.com/work/balloonwhisk) 

Logo dapat dibiarkan menjadi wordmark, namun juga dapat 

dibentuk menjadi sebuah letterform dengan penggabungan dua kata utama 

dari Balloon & Whisk. Pengunaan typeface juga merupakan typeface yang 

menggambarkan logo magical, sederhana, namun tetap terlihat manis 

dengan pengunaan serif namun dengan dibantu lengkungan-lengkungan 

unik.  
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d. Paris Baguette Boulangerie 

Paris Baguette merupakan sebuah toko di Korea Selatan yang 

mengedepankan unsur Eropa. Hal ini dibuktikan di logo barunya yang 

mengedepankan value ‘‘La Belle Vie’ (The Good Life) yang clean dan 

modern. Logo ini mendapatkan referensi juga dari style Art Deco yang ada 

di Eropa pada abad ke-20an.  

 

Gambar 3.31. Logo Paris Baguette Boulangerie 
(sumber: https://www.parisbaguettesg.com/) 

Paris Baguette menggunakan typeface yang dibuat sendiri (house 

typeface). Serta penggunaan warna biru disesuaikan untuk memperlihatkan 

kesederhanaan serta nilai ‘sophisticated’ atau mutakhir. Logo juga bertipe 

emblem dan terkesan bold. Meskipun begitu, pengunaan logo tanpa 

logomark juga diterapkan diberbagai media Paris Baguette.  

 

Gambar 3.32. House Typeface Paris Baguette Boulangerie 
(sumber: https://red-dot-21.com/p/design-products/projects/paris-baguette-2/) 
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e. Tous les Jours 

Adalah sebuah bakery yang berasal dari Korea dan kemudian memperluas 

usahanya ke Indonesia. Tous les Jours memiliki brand value untuk selalu 

membuat pangan setiap harinya (Tous les Jours berarti ‘setiap hari’) dan 

ingin memberikan pengalaman yang membahagiakan bagi konsumen 

sehingga pelayananpun dibuat dengan ramah. Tipe logo merupakan logo 

wordmark dan juga logo berbentuk emblem. 

Logo Tous les Jours sendiri memiliki logo utama yaitu logo dengan 

teks saja atau wordmark. Logo ini memiliki nuansa hijau muda, sekaligus 

hijau tua bila melihat dari toko. Hijau memiliki nuansa psikologis yang 

sifatnya baik untuk mata, sehingga membuat yang melihat nyaman bagi 

konsumen. Warna hijau tersebut cocok dengan nilai yang ingin 

diangkatnya yaitu membawa kebahagiaan dan keramahan dari segi 

pelayanan. Juga digunakan warna cokelat yang efeknya kurang lebih sama 

dengan warna hijau, sekaligus menunjukkan unsur alam dan kesegaran.  

 

Gambar 3.33. Logo Tous les Jours 
(sumber: http://www.tlj.co.id/tlj-story)  
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3.1.4.1. Kesimpulan 

Pada dasarnya, sebuah usaha dapat dibuat identitas visualnya dengan tipe 

logo apapun dan nuansa apapun, dikarenakan semua hal bergantung pada 

nilai-nilai serta visi misi yang ada di dalam usaha. Berikut kesimpulan 

yang penulis rangkum dalam tabel perbandingan: 

Tabel 3.2. Tabel Perbandingan Brand Identity dengan Kompetitor  

Indikator  Holland 
Balloon & 

Whisk Eaton Paris 
Baguette  

Tous les 
Jours 

Maison 
Weiner  

Nama 
Penjelas Bakery 

Cookie 
Confectionery 

Bakery & 
Restaurant Boulangerie Bakery  Cake Shop 

Tipe Logo Wordmark,  
Emblem Wordmark Wordmark, 

Letterform 
Emblem, 

Wordmark 
Wordmark, 

Emblem  Wordmark 

Nuansa Eropa  
(Belanda) 

Various 
(Asia,Eropa) 

Various 
(Asia,Eropa) Eropa Eropa Eropa 

(Belanda) 

Value 
Holland, 

Nutritious, 
Welfare 

Magic, Gift, 
Hand-crafted 

Fresh, 
Healthy, 
Quality 

Clean, 
Sophisticated, 
La Belle Vie 
'The Good 

Life' 

Friendly, 
Everyday, 

Fresh, 
Healthy 

Grandma's 
Taste, 

European, 
Authentic, 
Healthy 

Positioning 

Pusat 
Alternatif 
Hidangan 

Utama 
(Staple 
Food) 

Masyarakat 
Indonesia 

Falicitate 
sweet acts of 

giving 

Fresh, 
healthy, and 

delicious 
with natural 
ingredients 

and no 
preservatives 

quality 
product 

Trend-setter 
European 
Bakery & 

Cafe 

A friendly 
European 

styled 
bakery 

with pure 
and 

natural 
ingredients 

Authentic 
European 

Bakery 
dengan  
warisan 
resep 
zaman 
dahulu 

Tagline 
One Stop 
Bakery 
Store 

Hand-crafted 
cookies made 
with love and 

magic. 

#ILoveEaton 

My Friends, 
My Love, My 

Paris 
Baguette  

Freshly 
Baked 

Everyday 
X 
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Dari identitas-identitas di atas penulis dapat belajar bahwa sebuah 

identitas visual haruslah kembali ke akarnya. Identitas tersebut juga dapat 

beragam bentuknya. Misalnya, secara emblem dapat dibentuk gambar 

menyesuaikan dengan nilai yang ada (Holland Bakery). Dapat juga 

berbentuk dari eksplorasi typeface, bahkan membuat typeface baru untuk 

menyesuaikan dengan nilai yang ada serta unik (Paris Baguette & Tous les 

Jours).  

Namun, kebanyakan logo dari sebuah usaha pangan memang 

memiliki dua bentuk. Yaitu wordmark saja yang merupakan logotype yang 

hanya menggunakan typeface, atau menggunakan pictoral dan baik itu  

tipe logo emblem atau letterform. Seringnya, keduanya selalu ada di dalam 

sebuah identitas visual usaha pangan tersebut. Namun, terkadang hanya 

dipakai satu logo sebagai yang utama, dan logo lainnya sebagai logo 

penjelas atau pembeda. 

3.2. Metodologi Perancangan 

Menurut Wheeler (2014), perancangan setelah penelitian dan analisis yang 

dilakukan adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut: (hlm. 6) 

3.2.1. Conducting Research 

Riset merupakan sebuah dasar dari penelitian yang harus dilakukan sebelum 

melakukan perancangan. Dengan adanya riset penulis mengetahui seluk beluk dari 

usaha yang akan di brand atau rebranding sehingga penulis tahu titik lemah dan 

kuatnya, serta kemudian dapat menjadikan semua informasi yang ada menjadi 
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sebuah insight (pengertian yang dalam) akan brand tersebut. (Wheeler, 2014, hlm. 

118) Penulis harus terlebih dahulu mengerti akan brand, nilai-nilai utama yang 

dimilikinya, serta manfaatnya. Penulis juga harus dapat mengerti akan target 

audiens agar branding yang dibuat sesuai dengan target market yang ada agar 

lebih tepat sasaran. Riset telah dilakukan pada bab sebelumnya dimana penulis 

melakukan riset melalui pengumpulan data-data yang ada serta kesimpulan dari 

pengumpulan data tersebut.  

3.2.2. Clarifying Strategy 

Dalam menklarifikasikan strategi, penulis membedah insight yang sudah 

didapatkan lewat riset dan kemudian menganalisa strategi apa yang paling tepat 

bagi brand untuk menjadi brand yang ideal dibandingkan dengan kompetitor 

lainnya. Insight dibedah lewat mind mapping akan pengetahuan tentang brand. Di 

tahap ini strategi diterjemahkan melalui Big Idea, maka dari itu pada proses 

mengklarifikasikan strategi dilakukan pencarian Big Idea sebagai dasar bagi 

penulis untuk maju ke tahap selanjutnya, yaitu perancangan visual.  

Untuk mengetahui Big Idea yang tepat untuk brand, dilakukan terlebih 

dahulu Brand Positioning. Penulis harus memposisikan letak brand di lokasi yang 

tepat dengan cara mengidentifikasi diferensiasi antar brand dengan brand lainnya. 

Menurut Keller dalam Wheeler (2014), brand positioning yang baik adalah brand 

dapat diinginkan oleh konsumen, dapat dibedakan dengan kompetitor, serta dapat 

menyampaikan pesannya secara jelas. (hlm. 136) 
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Brand Positioning yang baik menganalisa brand dari segi Frame-of-

Reference yang merupakan referensi kompetensi brand yang sudah ada, setara 

dengan brand dan bisa dijadikan studi. Selain itu juga menganalisa Points-of-

Difference yaitu apa yang dapat membedakan brand dengan brand lain sehingga 

kompetitif dan memiliki diferensiasi. Serta adanya analisa Points-of-Parity yang 

digunakan untuk mengetahui apa kesamaan yang dimiliki oleh brand. Brand 

Positioning dari ketiga poin ini kemudian menjadi sebuah brand mantra (atau bisa 

disebut juga brand essence atau brand core promise) yang memposisikan brand 

secara tepat dengan kata-kata pendek dan mudah diingat. (Keller dalam Wheeler, 

2014, hlm. 137)  

Tidak hanya itu, analisa keseluruhan dituangkan ke dalam brand brief 

dimana di dalam brief tersebut terdapat menjadi panduan bagi brand brand brief 

sebagai sebuah pondasi yang kuat. Di dalam brand brief tentu ada informasi-

informasi yang telah penulis sebutkan di atas, serta menghasilkan Big Idea serta 

penentuan dua kata sifat penerjemahan Big Idea sebagai bentuk Look and Feel 

dari brand yang mempermudah perancangan visual.  

3.2.3. Designing Identity 

Tahap memvisualisasikan ide yang sudah ada, merupakan bentuk perwujudan data 

brand brief yang sudah ada. Desain dibentuk dengan tidak melupakan akan 

elemen desain dan prinsip desain yang ada. Dari look and feel yang sudah dipilih 

dibuatlah moodboard dari dua kata sifat yang ada. Moodboard ini meliputi banyak 

hal, yaitu dari segi warna, tanda, huruf, garis dan juga ilustrasi bila identitas visual 
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membutuhkan adanya ilustrasi. Penulis juga melakukan perencanaan tipe 

brandmark yang akan digunakan dengan membandingkan brand dengan referensi 

brand lainnya dengan harapan brand dapat bersaing dan mudah dikenali.  

Dari pembuatan moodboard dan perencaan tipe brandmark, muncul 

konsep atas penggabungan dua kata sifat look and feel menjadi sebuah konsep 

yang memuat penjelasan mengenai perancangan identitas yang akan dilakukan, 

warna, tanda, huruf serta garis yang diambil sehingga menjadi sebuah logo yang 

ideal.  

3.2.4. Creating Touchpoints 

Menentukan pengaplikasian desain pada media-media yang berbeda yang 

tentunya sesuai dengan target audience yang dituju. Contoh dari tahap ini adalah 

pembuatan business card, collateral, aplikasi pada media digital, dan lain 

sebagainya. (Wheeler, 2014, hlm. 166) 

3.2.5. Managing Assets 

Membuat hasil akhir dari brand yang penting dan digunakan sebagai pedoman 

akan brand baik secara brand marketing maupun secara desain, yaitu dalam 

bentuk Graphic Standard Manual. Manual ini dibentuk agar staf di dalam brand 

dapat mengerti secara tepat akan brand tersebut (Wheeler, 2014, hlm. 202)  

Rebranding Maison Weiner..., Clara Chrysilla, FSD UMN, 2019




