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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum Sagon Bakar Bu Irma  

Sagon Bakar Bu Irma merupakan camilan berbahan dasar sagu dan kelapa muda 

yang kemudia dicetak dan dipanggang. Sagon Bakar Bu Irma merupakan salah 

satu produk dari badan usaha Leezat Group milik Irma Husnul Hotimah atau biasa 

dikenal sebagai Bu Irma. Sagon Bakar Bu Irma merupakan produk unggulan yang 

sudah memiliki trademark, bahkan Leezat Group didirikan setelah meningkatnya 

kepopuleran Sagon Bakar Bu Irma. 

 

Gambar 3.1. Logo Badan Usaha Leezat Group 

3.1.1. Sejarah 

Didirikan di akhir tahun 2012, Bu Irma awalnnya hanya memproduksi dan 

menjual kue kering untuk kebutuhan hari raya Idul Fitri saja. Berkeinginan 

menjual lebih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, memasuki awal 

tahun 2013, Bu Irma mulai memfokuskan produksi di sagon bakar, selain karena 

sagon bakar merupakan resep turun temurun keluarga yang sudah ia kuasai, 

menurut Bu Irma, sagon bakar sangat populer sebagai kue perayaan Idul Fitri, 

sehingga dapat dijual lebih bahkan setelah hari raya. 
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3.1.2. Proses Pembuatan 

Pembuatan Sagon Bakar Bu Irma dimulai dengan membuat adonan yang terdiri 

dari campuran tepung sagu, kelapa muda, telur, mentega, gula dan keju. 

Penggunaan kelapa muda membuat tekstur sagon menjadi lebih lembut dan ramah 

di lidah. Setelah kalis, adonan diratakan menggunakan rolling pins agar dapat 

dicetak bebentuk kepingan bulat dengan ketebalan tertentu. Adonan yang telah 

dicetak kemudian dipanggang menggunakan oven pada suhu yang telah 

ditentukan. Setelah matang, sagon bakar sudah dapat dikemas sesuai kebutuhan.  

Dalam memproduksi sagon bakar dan kue-kue lainnya, Bu Irma dibantu 

tujuh karyawan. Semua karyawan diwajibkan menggunakan sarung tangan dan 

penutup rambut guna menjamin kualitas dan higienitas. Bu Irma juga membuka 

layanan pesanan (request) untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan 

tertentu. 

 

Gambar 3.2. Proses Pembuatan Sagon Bakar Bu Irma 
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3.1.3. Lokasi 

Saat ini Sagon Bakar Bu Irma diproduksi di kediaman Bu Irma di Jalan Jeruk 

Raya, blok H8 nomor 5, Pamulang Estate, Tangerang Selatan. Untuk kategori 

tempat produksi UMKM rumahan, Sagon Bakar Bu Irma dapat terbilang cukup 

luas. 

  

Gambar 3.3. Pintu Masuk Kediaman Bu Irma 

 

Gambar 3.4. Dapur Produksi Sagon Bakar Bu Irma 
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Gambar 3.5. Meja Display Sagon Bakar Bu Irma 

3.1.4. Varian Produk 

Terdapat beberapa varian kemasan yang ditawarkan oleh Sagon Bakar Bu Irma 

yang diperuntukan berdasarkan tempat dan target khalayak yang berbeda, 

diantaranya: 

1. Kemasan sachet berlapis aluminuim foil dengan isi 2 keping untuk satu 

varian rasa. Kemasan ini banyak dipasarkan di warung dan resto sebagai 

kudapan. Harga: Rp. 3.000/sachet. 

 

Gambar 3.6. Kemasan Sachet Sagon Bakar Bu Irma 
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2. Kemasan tabung karton berlapis kertas aluminium bersegel tutup plastik. 

Kemasan ini memiliki berat bersih 200 gram untuk satu varian rasa. 

Harga: Rp. 25.000/tabung. 

 

Gambar 3.7. Kemasan Sagon Bakar Bu Irma 200 gram 

3. Kotak panjang dengan isi 15 keping untuk tiga varian rasa. Kemasan ini 

cocok untuk dijadikan buah tangan. Harga: Rp. 37.000/kotak. 

 

Gambar 3.8. Kemasan Kotak Panjang Sagon Bakar Bu Irma 
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4. Kemasan permintaan (request). Biasanaya menggunakan toples mika atau 

kotak. Harga berdasarkan kesepakatan bersama. 

 

Gambar 3.9. Kemasan Permintaan 

Dari segi rasa, hingga saat ini, Sagon Bakar Bu Irma memiliki tiga varian, 

yaitu original, green tea dan mocca. Ketiga rasa tersebut dibedakan melalui 

sistem penandaan yang ada pada kemasan. Sagon Bakar Bu Irma juga tersedia 

varian produk bebas gula guna memenuhi tuntutan gaya hidup konsumen tertentu. 

 

Gambar 3.10. Kemasan Sagon Bakar Bebas Gula 
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Selain sagon bakar, Leezat Group juga menjual aneka kue kering dan 

camilan lain seperti sagu keju, kastengel, nastar, nila batori, sultana, aneka 

cookies, dan dodol ager. Tersedia juga berbagai ukuran parcel yang berisi 

kombinasi kue kering yang dikemas dan dihias agar terlihat menarik. 

 

Gambar 3.11. Sistem Penanda Rasa Pada Kemasan 

3.1.5. Logo 

Hingga saat ini, logo Sagon Bakar Bu Irma sudah satu kali mengalami perubahan. 

Logo lama dibuat pada tahun 2013, dan logo setelahnya yang merupakan logo 

saat ini yang dibuat pada sekitar tahun 2016. Kedua logo tersebut merupakan hasil 

rancangan Bu Irma sendiri. 

   

Gambar 3.12. Logo Sagon Bakar Bu Irma yang Lama dan Terbaru 
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3.1.6. Pemasaran 

Hingga saat ini, Sagon Bakar Bu Irma sudah dipasarkan ke berbagai wilayah di 

Indonesia, khususnya daerah Jabodetabek. Awalnya Sagon Bakar Bu Irma hanya 

dijual di warung-warung dan lingkungan sekitar saja, namun seiring waktu dan 

berbagai perngembangan kualitas, Sagon Bakar Bu Irma kini sudah dijual di resto, 

supermarket, kafe, dan hotel. Selain itu, Sagon Bakar Bu Irma juga sempat 

merambah pasar global seperti Austarlia melalui bantuan reseller, meskipun 

belum dijual secara masif. Dalam jangka waktu dekat ini, Bu Irma berencana 

membangun sebuah toko kue untuk menjual kue-kue hasil produksinya (terutama 

sagon bakar). 

Namun belakangan ini Sagon Bu Irma menghentikan distribusi produknya 

ke beberapa supermarket besar, menurutnya, retail modern mematok harga terlalu 

tinggi. Selain itu, masalah konsistensi produksi dan daya saing merek juga 

menjadi pertimbangan Bu Irma bila ingin berkompetisi di level tersebut. Beberapa 

retail modern yang pada umumnya masih dipertahankan Bu Irma adalah retail-

retail yang bermuatan lokal atau bertajuk nusantara, seperti: gerai oleh-oleh, gerai 

UMKM, dan lokasi-lokasi pemeran.  

Sagon Bakar Bu Irma juga sudah dijual secara online, meskipun masih 

terbilang cukup baru. Mulai dari media sosial seperti Instagram, hingga market 

place seperti Shopee dan Tokopedia. Guna memperluas pemasaran produk-

produknya, Bu Irma juga menyediakan layanan reseller dengan sistem beli putus, 

yang dapat diambil secara langsung ke tempat produksi, ataupun melalui fitur-

fitur yang tersedia di e-commerce. 
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3.2. Metodologi  Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan metodologi penelitian 

gabungan (mixed research). Alasan pemilihan metodologi ini adalah supaya dapat 

memanfaatkan kelebihan dari kedua pendekatan motodologi lainnya (kualitatif 

dan kuantitatif), yang terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi, studi 

eksisting, dan kuisoner. Menurut Yusuf (2014), metode kualitatif bertujuan 

mengumpukan data berupa makna dan pemahaman yang naratif namun terperinci 

(hlm. 328 – 329). Sedangkan peneletian kuantitatif bertujuan mengumpulkan data 

yang sifatnya deduktif melalui pendekatan yang terstruktur, formal, dan spesifik 

(hlm. 58 – 60). 

3.2.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap pemilik, konsumen, pelaku reseller. Penulis juga 

mendokumentasikan hasil dan proses pengumpulan data melalui foto, screenshot 

dan rekaman suara. 

3.2.1.1. Wawancara Terhadap Pemilik 

Wawancara dilakukan terhadap Bu Irma Hasnul Hotimah pada tanggal 12 

Maret 2019 pukul 09.30 – 10.00 WIB di Pamulang Estate, Tangerang 

Selatan (kediaman Bu Irma). Wawancara dilakukan guna mengumpulkan 

informasi dan melakukan vertifikasi data yang penulis dapat melalui 

internet. Penulis juga melakukan wawancara tidak langsung melalui 

WhatsApp pada tanggal 27 ferbruari 2019 dalam rangka memperoleh 

informasi tambahan. 
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Sebelum melakukan wawancara, penulis menghubungi Bu Irma 

melalui nomor WhatsApp yang tercantum di media sosial Leezat Group. 

Penulis meminta ketersediaan Bu Irma untuk diwawancarai sekaligus 

memberikan pemahaman mengenai studi yang penulis jalani. Setelah Bu 

Irma bersedia, penulis mengirim daftar pertanyaan yang sekiranya akan 

ditanyakan untuk wawancara nanti. Selain wawancara, penulis juga 

melakukan observasi di kediaman Bu Irma yang merupakan tempat tinggal 

sekaligus dapur produksi. 

Berlokasi di Tangerang Selatan, Irma Husnul Hotimah mendirikan 

usahanya di akhir tahun 2012 dengan memproduksi dan menjual berbagai 

macam kue kering yang mayoritasnya adalah kue tradisional. Di tahun 

2013, Bu Irma baru mulai memfokuskan produksi di sagon bakar disertai 

penambahan merek dagang dan logo hasil rancangannya sendiri, yang kini 

dikenal sebagai Sagon Bakar Bu Irma. Selain karena digemari banyak 

orang, sagon bakar dipilih karena merupakan resep turun temurun keluarga 

dan merupakan kue tradisional yang sudah hampir tidak dikenali lagi. Bu 

Irma berniat meningkatkan derajat camilan lokal agar dapat tumbuh dan 

bersaing dengan cemilan luar negeri. 

Bu Irma mengungkapkan penggunaan nama ‘Irma’ sebagai nama 

merek dilandasi alasan keterbatasan kreatifitas, “Kala itu Sagon Bakar Bu 

Irma juga masih kecil dan belum berkembang seperti sekarang, ditambah 

saya hanya lulusan SMA, jadi tidak punya keahlian desain”, ungkapnya. 
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Dalam jangka waktu dekat ini, Bu Irma berencana membangun 

sebuah toko kue yang menjual kue-kue hasil produksinya (terutama sagon 

bakar). Ia juga mengungkapkan bahwa ia sedang membutuhkan sebuah 

perancangan logo baru, penggunaan kata ‘Bu’ pada identitas saat ini dirasa 

tidak cocok dan terkesan seperti rumah makan menurutnya. 

 

Gambar 3.13. Wawancara Dengan Bu Irma 

3.2.1.2. Wawancara Terhadap Konsumen 

Wawancara dilakukan terhadap Bu Eka pada tanggal 20 April 2019 pukul 

10.00 – 10.30 WIB. Penulis mendapatkan nomor telepon Bu Eka dari Bu 

Irma. Berhubung kediaman Bu Eka dekat dengan Bu Irma, penulis 

akhirnya membuat janji untuk mewawancarai Bu Eka di kedaiaman Bu 

Irma meskipun saat itu Bu Irma sedang tidak ada di lokasi. Bu Eka 

merupakan salah satu pelanggan setia Sagon Bakar Bu Irma, terkadang ia 

juga menjual kembali Sagon Bakar Bu Irma ketika ada acara-acara seperti 

arisan warga ataupun menjelang hari raya. 
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 Pertanyaan yang penulis ajukan ke Bu Eka adalah pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan asosiasi merek. Selama diwawancarai, 

Bu Eka mengungkapkan bahwa Sagon Bakar Bu Irma itu identik dengan 

Bu Irma sendiri bila dilihat dari sudut pandangnya, “mungkin karena saya 

sudah kenal Bu Irma sejak lama”, ungkap Bu Eka. Namun ketika ia 

menjelaskan mengenai pendapat orang-orang yang membeli Sagon Bakar 

Bu Irma padanya, kebanyakan orang masih beranggapan bahwa sagon 

bakar sangat erat hubungannya dengan jajanan jadul yang jika di konsumsi 

akan ngebul karena terbuat dari bubuk (sagon bakar Betawi), dan beberapa 

pembeli yang masih sangat awam juga kesulitan mengenali produk dan 

hanya menyebutkan Sagon Bakar saja ketika membeli. 

 Ketika ditanyai mengenai logo, Bu Eka menggungkapkan bahwa ia 

hanya teringat pada kelapa saja, ia juga mengunggkapkan bahwa adanya 

kesulitan dalam membaca kata ‘Bu Irma’. 

 

Gambar 3.14. Wawancara Dengan Bu Eka 
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3.2.1.3. Wawancara Terhadap Reseller 

Wawancara dilakukan terhadap Pak Robby sebagai salah satu pelaku 

reseller pada tanggal 25 April 2019. Dikarenakan Pak Robby tidak dapat 

ditemui secara langsung, penulis akhirnya melakukan wawancara melalui 

WhatsApp. Penulis mendapatkan nomor telepon Pak Robby dari Bu Irma. 

 Ketika diwawacari, Pak Robby tertarik untuk melakukan reseller 

karena inovasi yang dimiliki Sagon Bakar Bu Irma. Ia juga 

mengungkapakan bahwa sagon bakar mengingatkan ia pada makanan 

zaman orang tuanya dulu. Ketika ditanya mengenai asosiasi merek, Pak 

Robby mengaitkan Sagon Bakar Bu Irma dengan Bu Irma sendiri sebagai 

sosok yang membuat. Namun ketika ia menjelaskan mengenai konsumen 

yang membeli Sagon Bakar Bu Irma, kebanykan dari mereka hanya 

meyebutkan kata Sagon Bakar Tangsel saja ketika membeli. Kata “Bu 

Irma” di sini masih kurang teridentifikasi dengan baik. 

3.2.2. Dokumentasi 

Berdasarkan informasi tercantum pada katalog resmi perusahaan, selain sebagai 

tempat produksi, Leezat Group merupakan sebuah wadah komunitas masyarakat 

dalam berbagi ilmu, keterampilan dan pengalaman dibidang kuliner, khusunya 

tata boga. Selain pelatihan-pelatihan, Ibu Irma juga mengolah dan memanfaatkan 

hasil budi daya masyarakat setempat sekaligus meningkatkan daya jualnya dengan 

dijadikan sebagai bahan baku produksi, contoh: sagon bakar rasa pakcoy dan daun 

kelor. Di dalam katalog juga tercantum informasi mengenai gambaran dan varian 

produk, aktifitas, penghargaan-penghargaan, serta visi-misi perusahaan. Berikut 
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ini adalah visi-misi yang dianut badan usaha Leezat Group (Sagon Bakar Bu 

Irma). 

1. Visi 

Menjadikan sagon bakar sebagai produk unggulan khas Tangerang Selatan 

yang enak, sehat, higienis dan berkualitas. 

2. Misi: 

- Menguasai pasar lokal dan mampu bersaing dengan camilan impor 

seingga menjadi produk lokal yang memenuhi standar untuk masuk ke 

pasar global 

- Berkontribusi untuk mendorong perekonomian dan produktivitas 

berbasis wirausaha keluarga mandiri yang professional. 

3.2.3. Studi Eksisting 

Penulis melakukan studi eksisting dengan membandingkan Sagon Bakar Bu Irma 

dengan dua kompetitor lain yang juga memproduksi dan memasarkan sagon 

bakar, yaitu Bhumi Rasa dan Montis. 

1. Bhumi Rasa (lokasi: Cibinong) 

Berdiri pada tahun 2016, Bhumi Rasa merupakan wadah riset yang 

menghubungkan hasil budi daya Indonesia untuk diolah menjadi produk yang 

kemudian didistrubusikan. Salah satu produk Bhumi Rasa adalah sagon bakar.  
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Gambar 3.15. Sagon Bakar Bhumi Rasa 

2. Montis (lokasi: Serpong) 

Berdiri sejak tahun 2013, PT. Montis Boga memproduksi dan menjual 

berbagai macam kue dan camilan premium. Sagon kelapa merupakan salah 

satu kategori produk PT. Montis Boga yang bertajuk Indonesian classics 

cookies. 

 

Gambar 3.16. Montis Sagon Kelapa 
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Berikut ini adalah perbanding diantara ketiganya dalam bentuk tabel. 

Perbandingan yang penulis susun berfokus pada aspek desain yang tertera di 

kemasan, khususnya identitas. 

Tabel 3.1. Studi Eksisting 

Variabel Sagon Bakar Bu 

Irma 

Sagon Bakar Bhumi 

Rasa 

Kue Sagon Montis 

Tahun 2013 2016 2013 

Lokasi Pamulang, Cibinong Serpong 

Skala usaha Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha Menengah 

Website Tidak ada Tidak ada Dalam konstruksi 

Media sosial Instagram Instagram, Facebook Instagram 

Marketplace Shopee, 

Tokopedia 

Shopee, Tokopedia, 

Wakuliner 

Lemonilo, Jagapati 

Lini produk 

(kue kering) 

Sagon bakar, 

sagu keju, 

kastengel, nastar, 

nila batori, 

sultana, aneka 

cookies, dan 

dodol ager 

Sagon bakar, kecap 

manis dan asin, cuka 

asem, cuka beras 

merah, cocout chilii 

oil, coconut shallot 

oil, bawang goreng, 

abon cabe 

Sagon, almond 

button, almond 

florentine, Mixta 

nuces, sunflower 

seeds, putri salju, 

lidah kucing 

Harga 25.000 (200 gr) 60.000 (500 gr) 25.000 (100 gr) 

Varian rasa Original, mocca, 

green tea, sugar 

free 

Original Kelapa, keju 

Logo 

   

Tipologi Emblem Pictorial Wordmarks 

Jenis 

typeface 

Script dan 

dekoraif 

Modern San Serif 

Arsitektur 

brand 

1.) Nama produk 

dan logo 

menyatu 

2.) Rasa hanya 

dibedakan 

dengan sistem 

yang sama  

1.) Nama produk dan 

logo terpisah 

 

1.) Nama produk 

dan logo terpisah 

2.) Rasa dibedakan 

dengan visual baru 

per kemasan 
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Taglines Tidak ada “Bringing Indonesia 

Heritage To You” 

Tidak ada 

Elemen 

gambar  

Foto produk Foto produk dan 

bahan baku utama 

(kelapa) 

Foto produk, 

ilustrasi daerah asal 

sagon, dan 

rekomendasi lini 

produk lain 

Bentuk 

kemasan dan 

segel 

Tabung kardus 

berlapis 

aluminium 

dengan segel dan 

tutup plastik 

 

Standing pouch plastic 

(custom) dengan segel 

zip lock 

 

Kantong kertas 

(bagian luar) dan 

aluminium (bagian 

dalam) 

 

 

Kelengkapan 

informasi 

- cap 

halal/BPOM 

- cap 100% 

Indonesia 

- komposisi 

- kadaluarsa 

- informasi 

produk 

- berat bersih 

- pemroduksi 

- ciri khas: 

Tangerang 

Selatan 

- cap halal/BPOM 

- cap asli Indonesia 

- komposisi 

- kadaluarsa 

- berat bersih 

- pemroduksi 

- ciri khas: umum 

- cap halal/BPOM 

- komposisi 

- kadaluarsa 

- berat bersih 

- pemroduksi 

- informasi gizi 

- informasi produk 

- rekomendasi lini 

produk 

- ciri khas: Padang 

(kelapa), Bali 

(keju) 

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel di atas, didapati bahwa Sagon 

Bakar Bu Irma merupakan merek dengan harga paling terjangkau, dan memiliki 
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kemasan yang cukup ergonomis. Namun bila bicara mengenai konstruksi visual, 

Sagon Bakar Bhumi Rasa dan Sagon Kelapa Montis memiliki logo yang tidak 

mengandung nama produk, selain mempermudah penyampaian informasi dan 

perancangan arsitektur brand, memisahkan logo dengan nama produk membuat 

merek menjadi lebih stand-out sehingga dapat dengan mudah dikenali. Merek 

Sagon Bakar Bhumi Rasa dan Sagon Kelapa Montis juga diperkuat dengan 

taglines dan penggunaan ilustrasi pada kemasan yang tidak dimiliki oleh Sagon 

Bakar Bu Irma. Di samping itu, setiap rasa yang dimiliki Sagon Bakar Bu Irma 

juga masih belum independen sehingga dapat menghambat proses identifikasi. 

3.2.4. Kuisoner 

Metode kuisoner yang penulis gunakan dalam perancangan tugas akhir ini adalah 

metode random sampling melalui Rumus Slovin. Berdasarkan rumus tersebut, 

diketahui jumlah minimum sampel yang harus diperoleh adalah 100 responden 

(dengan tingkat eror sebesar 10%). 

 

Gambar 3.17. Rumus Slovin 

 (http://wikibelajar.com/rumus-slovin/) 

 

Berdasarkan hasil kuisoner yang telah penulis bagikan ke 100 responden 

dengan rentang usia 18 – 36 tahun (junior hingga senior milenial), didapati bahwa 
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61% responden tidak tahu dan tidak pernah mencicipi sagon bakar, 25% tahu dan 

pernah mencicipi, dan 14% tahu tetapi tidak pernah mencicipi. Ketika dimintai 

pendapat mereka ketika mendengar kata sagon bakar, jawaban yang paling 

banyak muncul dari 100 respoden adalah ‘jadul, tradisional, tua, dsb’ dan ‘sagu 

yang dibakar’. 

Pada bagian selanjutnya mengenai brand knowledge dan brand image, 89 

dari 100 responden menjawab tidak tahu merek Sagon Bakar Bu Irma, 60 

diantaranya berdomisili di Tangerang, dan 21 diantaranya berdomisili di luar 

Tangerang (sekitar Jabodetabek). Ketika responden ditanya mengenai nilai dan 

citra yang ditampilkan Sagon Bakar Bu Irma, 88% memilih authentic daripada 

inovatif, dan 69% memilih familiar & simpel daripada spesifik & khas. 

Sedangkan ketika ditanya mengenai kisaran harga Sagon Bakar Bu Irma, 46% 

responden memilih sedang (tidak murah dan tidak mahal). 

Pada bagian berikutnya mengenai keterbacaan, didapati hanya 14 responden 

yang dapat membaca logotype pada logo Sagon Bakar Bu Irma dengan tepat. 

Kesalahan dengan porsi terbesar ada pada 25 responden yang hanya membaca 

kata ‘Sagon Bakar’, dan 31 responden yang menjawab ‘Bu Irma Sagon Bakar’. 

Sedangkan ketika dua kata ‘Sagon Bakar’ dan ‘Bu Irma’ dibandingkan tingkat 

keterbacaannya (sangat mudah, mudah, sulit, dan sangat sulit), kata ‘Sagon Bakar’ 

mendapat 47 responden yang memilih sangat mudah, 30 responden memilih 

mudah, 18 responden memilih sulit, dan 5 responden memilih sangat sulit, 

sedangkan kata ‘Bu Irma’ mendapat 36 responden yang memilih sangat sulit, 37 

responden memilih sulit, 17 responden memilih mudah, dan 1 respoden memilih 
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sangat mudah. Berikut ini adalah beberapa kesalahan baca yang ada pada kata ‘Bu 

Irma’, diantaranya: Bu Irna (11 responden), Bu Jrma (4 responden), Bu Jima (1 

responden), dan Bu Isna (1 responden). 

3.3. Metodologi Perancangan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan metodologi perancangan 

miliki Alina Wheeler yang diuraikan pada buku Designing Brand Identity (2018). 

Wheeler membagi proses merancang brand identity menjadi lima tahap, yaitu 

conducting research, clarifying strategy, designing identity, creating touchpoints 

dan managing assets. 

 

Gambar 3.18. Proses Perancangan Brand Identity oleh Wheeler 

 (Designing Brand Identity, 2018) 

3.3.1. Conducting Research 

Tahap pengumpulan data yang berfokus memahami dan menambahan wawasan 

mengenai perusahaan: visi-misi, target khalayak, budaya yang ada, kelebihan dan 

kekurangan, srategi pemasaran, dll. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, mulai dari mencari informasi melalui internet, meminta langsung 

ke perusahaan, melakukan observasi, hingga wawancara dengan pemangku 

kepentingan. Tak hanya itu, peniliti juga perlu melakukan riset pasar guna 

memahami peluang dan preferensi konsumen dalam memilih brand. 
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3.3.2. Clarifying Strategy 

Di tahap ini terjadi pengelolahan data yang diperoleh dari hasil penelitan di tahap 

sebelumnya, mulai dari analisis, perangkuman, penyintesisan, dan proses 

penentuan fokus perancangan guna menentukan strategi mana yang paling cocok. 

Pada tahap ini, peniliti dituntut untuk berpikir kreatif sekaligus rasional. 

3.3.3. Designing Identity 

Setelah data diolah, tahap selanjutnya adalah menentukan esensi visual. Proses ini 

membutuhkan wawasan, strategi, kreatifitas, kemampuan mendesain, dan 

pengalaman. 

3.3.4. Creating Touchpoint 

Tahap ini merupakan proses revisi dan pengembangan desain. Tahap ini juga 

menentukan dan mengaplikasikan desain di berbagai bidang dan media. Tahap ini 

sangat menuntut tinggi ketelitian dan kemampuan pengamatan. Tantangan pada 

tahap ini adalah dapat membuat desain yang fleksibel sekaligus konsisten. 

3.3.5. Managing Assets 

Pengolahan aset merupakan proses yang cukup penting, menurut Bart Crosby, 

“Brand identity merupakan sesuatu hidup, brand identity perlu diberi disiplin, 

dipelihara dan dirawat agar dapat tetap bertahan dan terus bertumbuh” (dalam 

Wheeler, 2009). Brand identity adalah asset, oleh karena itu harus terus dikelola 

secara aktif melalui regulasi dan standar tertentu.      

Perancangan Ulang Brand..., Andy Wijaya, FSD UMN, 2019




