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BAB III 

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  

Dalam rangka perancangan ulang identitas visual untuk RM. Akoen, penulis 

menggunakan metode mixed research. Menurut Yusuf (2014), Metode mixed 

research (penelitian gabungan) adalah gabungan dari penelitian kuantitatif dan 

kualitatif. Metode kualitatif adalah strategi inquiry (penyelidikan) yang fokus 

kepada pencarian pengertian, makna, karakteristik, konsep, simbol, gejala, maupun 

deskripsi mengenai sebuah fenomena. Metode kualitatif juga mengutamakan 

kualitas dan bersifat alami, serta fokus dan multimetode (menggunakan beberapa 

cara). Tujuan dari metode kualitatif adalah menggunakan prosedur ilmiah secara 

sistematis untuk menemukan jawaban terhadap sebuah pertanyaan (Hlm. 329). 

Metode kualitatif yang digunakan berupa wawancara, studi pustaka dan observasi 

lokasi. Metode kuantitatif adalah metode yang mengklasifikasi bahwa perilaku 

manusia dapat diprediksi; objektif dan dapat diukur. Instrumen yang digunakan 

juga valid dan reliabel, sehingga hasil penelitian tidak menyimpang, dan 

menggunakan penetapan populasi dan penghitungan sampel yang akurat. (hlm. 54) 

metodologi kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang hanya 

disebar kepada penduduk di daerah DKI Jakarta. Selain itu penulis juga melakukan 

studi kompetitor dari sebagian kompetitor yang disebutkan oleh narasumber, dan 

studi eksisting dari beberapa restoran sejenis yang berlokasi di Jakarta. 
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3.1.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap Miko Nugraha, Selaku management dan pemilik 

dari RM. Akoen, untuk mendapatkan data mengenai latar belakang RM. Akoen. 

Wawancara dilakukan di salah satu cabang RM. Akoen di Jalan Professor Joko 

Sutono SH No. 11A, pada tanggal 20 Februari 2019. Miko menjelaskan tentang 

latar belakang, asal usul, dan profil mengenai RM. Akoen, dan sejumlah pertanyaan 

yang ditanyakan oleh penulis untuk melengkapi informasi tentang RM. Akoen.  

 

Gambar 3.1. Foto penulis dengan narasumber 

 

3.1.1.1.  Hasil Wawancara Dengan Narasumber 

Wawancara dimulai dari pertanyaan mengenai sejak kapan RM. Akoen 

didirikan, Pendiri RM. Akoen, dan mengapa memilih masakan Cina 

peranakan sebagai sajian. Narasumber, Miko Nugraha (Miko), menjelaskan 

bahwa sebelum menjadi sebuah restoran, pemilik RM. Akoen dahulunya 

berjualan dengan menggunakan gerobak pada tahun 1983. Pada tahun 1985, 

kemudian RM. Akoen didirikan sebagai sebuah restoran, menggunakan 

nama pemilik sebagai nama dari restoran. Pendiri RM. Akoen adalah ayah 
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dari narasumber sendiri, bernama Pak Akoen. Sementara itu, menu masakan 

Cina peranakan dipilih sebagai sajian, karena latar belakang belakang 

keluarga pemilik RM. Akoen yang memang berasal dari kalangan etnis 

Tionghoa dan tumbuh di keluarga yang pekerjaan utamanya adalah koki.  

RM. Akoen juga didirikan karena tuntutan ekonomi, dan RM. 

Akoen memiliki tujuan sederhana selama ±35 tahun berdiri, yaitu 

menyediakan makanan untuk semua orang yang membutuhkan, Tidak ada 

target pasar yang spesifik untuk RM. Akoen. Dalam rangka mewujudkan 

tujuan, RM. Akoen telah memiliki satu restoran utama dan dua cabang di 

daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. RM. Akoen memiliki ciri khas 

yang berdasar dari menunya yang bervariasi, harganya yang ekonomis, dan 

porsi hidangan yang banyak, dan berlabel halal. Dari ciri khas ini, RM. 

Akoen memiliki banyak pelanggan tetap yang telah bersama dengan RM. 

Akoen semenjak berusia muda sampai tua. Miko menjelaskan bahwa RM. 

Akoen lebih suka untuk menjangkau pelanggan secara personal, dengan 

menyapa dan bercengkrama para pelanggan, apabila pihak dari RM. Akoen 

sedang berada di tempat, sehingga pihak RM. Akoen kenal dekat dengan 

para pelanggan tetap. Hal ini pun berpengaruh kepada media promosi RM. 

Akoen yang semenjak dahulu tergantung pada pelanggan dan via mulut ke 

mulut, dan sekarang mulai berpromosi melalui media sosial. 

Kekeluargaan adalah salah satu nilai dari RM. Akoen. Sikap 

kekeluargaan diterapkan tidak hanya pada pelanggan, namun pada setiap 

karyawan di RM. Akoen. Setiap karyawan di RM. Akoen telah dianggap 
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seperti keluarga sendiri dan merupakan bagian dari keluarga besar RM. 

Akoen. Dengan prinsip kekeluargaan yang dihadirkan oleh RM. Akoen 

pada pelanggan dan karyawannya, ini adalah salah satu poin plus dari RM. 

Akoen selama menjalankan restoran yang pada nyatanya memiliki 

pelanggan tetap yang bervariasi, dari karyawan, keluarga, dewasa dan 

dewasa muda.  

3.1.1.2.  Kesimpulan wawancara  

RM. Akoen adalah sebuah rumah makan Cina peranakan yang menyediakan 

menu yang bervariasi, porsi yang besar, dan telah membuka 3 restoran di 

daerah Jakarta. RM. Akoen memiliki poin plus yang berupa sifat 

kekeluargaan yang diterapkan pada pelanggan dan karyawan, dikarenakan 

oleh RM. Akoen sendiri yang dikelola oleh sebuah keluarga.   

3.1.2. Kuesioner 

Kuesioner dilakukan dengan metode random sampling, dengan penentuan jumlah 

sampel dengan Rumus Slovin. Kuesioner disebar pada 23 Februari 2019 sampai 25 

Februari 2019, penulis menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan data mengenai 

pendapat dan persepsi masyarakat terhadap RM. Akoen. Kuesioner didistribusikan 

melalui platform online, dan dapat diakses melalui link 

https://goo.gl/forms/sJxebW2d5SenoKES2.  
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Gambar 3.2. Kuesioner 

 

Berikut penjabaran rumus menghitung besaran sampel data dengan teknik Slovin: 

S =	 "
#$%.'(	

S = Sampel 

N = Populasi 

E = Derajat ketelitian 

 

Penulis telah mendapatkan sampel sebagai berikut: Laki-laki dan perempuan 

berusia 15-64 tahun, berdomisili di Jakarta.  

Berikut perhitungannya dengan teknik Slovin: 

S	=	 "
#$%.'(	
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Diketahui:  

N: Jumlah penduduk berusia 15-64 di Jakarta = 7.016.229 jiwa 

e: derajat ketelitian (0.1) 

S	=	 ).*#+.,,-
#$().*#+.,,-	×	*.#()	

S	=	).*#+.,,-)*.#+1,,-	=	99,999 jiwa = 100 sampel	

3.1.2.1.  Analisa Kuesioner 

Kuesioner menunjukkan hasil sebagai berikut:  

 

Gambar 3.3. Kuesioner 1 

 

Berdasarkan pertanyaan mengenai visual dari logo RM. Akoen dan 

makanan yang disajikan oleh RM. Akoen, 32% orang menganggap bahwa 

logo dari RM. Akoen menggambarkan sajian dari RM. Akoen adalah 

Chinese Food. Sementara itu, opsi Indonesian food dan American food 
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memperoleh presentase yang sama, yaitu 21% untuk disetiap kategorinya. 

15% menganggap logo RM. Akoen mirip seperti logo European food.  

 

Gambar 3.4. Kuesioner 2 

 

 

Walaupun data dari pertanyaan mengenai representasi sajian 

makanan menurut visual dari logo RM. Akoen menunjukkan bahwa logo 

RM. Akoen paling terlihat sebagai logo untuk sajian masakan Chinese food, 

namun dari pertanyaan pada kuesioner 2, sebesar 85% responden memilih 

opsi “Tidak” dengan pertanyaan tentang representasi Chinese food pada 

logo dari RM. Akoen. 
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Gambar 3.5. Kuesioner 3 

 

Sementara itu, untuk membuktikan legibilitas logo, penulis 

menyisipkan pertanyaan tentang tulisan apa yang terbaca di logo RM. 

Akoen. 29% responden menjawab “Akoen”, namun sebagian besar lainnya 

menjawab “Akoom” “Akoon” “Akeen” dan lainnya. 

3.1.3. Studi Kompetitor 

3.1.3.1.  Sanki Bubur & Chinese Food 

Sanki Bubur & Chinese Food adalah sebuah restoran bubur dan peranakan 

chinese food yang telah berdiri semenjak tahun 1999 di Mangga Besar, dan 

membuka cabang di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan, pada tahun 2001. 

Sanki Bubur & Chinese Food mempunyai total 3 cabang yang tersebar di 

Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Sanki pada dahulunya berfokuskan ke 

menu bubur a la Hong Kong sebagai sajian andalan mereka, namun telah 

ekspansi ke arah chinese food dan menu masakan Cina peranakan.  
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Gambar 3.6. logo Sanki Bubur & Chinese Food 

 

3.1.4. Studi eksisting 

3.1.4.1. Crystal Jade Restaurant 

Crystal Jade Restaurant adalah restoran chinese cuisine non-halal yang 

berasal dari Singapura dan telah berdiri sejak 25 tahun yang lalu. Crystal 

Jade sendiri telah membuka lebih dari 100 cabang di berbagai kota dan 

negara. Crystal Jade Restaurant membuka cabang di Grand Indonesia untuk 

cabang di Indonesia. 

3.1.4.2. Restoran Mandala 

Restoran Mandala adalah restoran non-halal yang terletak di sekitar Jakarta 

Selatan. Restoran Mandala telah berdiri semenjak tahun 1962. Restoran 

mandala mempunyai dua cabang, yaitu Restoran Mandala (restoran non-

halal) dan Mandala Baru (restoran halal).  

3.1.4.3. Ta Wan Restaurant 

Ta Wan Restaurant adalah sebuah restoran chinese food yang telah berdiri 

semenjak tahun 1996. Ta Wan Restaurant memiliki sajian khas yang berupa 

bubur. dan chinese food. Ta Wan memiliki puluhan cabang di Indonesia dan 
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rata-rata berlokasi di pusat perbelanjaan, sehingga lokasi dari Ta Wan 

Restaurant lebih mudah dijangkau oleh konsumennya.  

3.1.4.4.  Bakmi GM 

Bakmi GM adalah salah satu restoran chinese food halal yang hanya 

menyajikan bakmi sebagai sajian utamanya. Bakmi GM telah berdiri 

semenjak tahun 1959, dan telah membuka berbagai cabang di daerah 

Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Bakmi GM memiliki banyak varian 

menu bakmi dan menyajikan banyak menu untuk segala usia. 

3.1.4.5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi diatas, diketahui bahwa adanya perbedaan 

cirikhas dan gaya yang berbeda pada disetiap restoran, termasuk identitas 

visual yang ada. Penulis juga mengobservasi berbagai logo kompetitor, agar 

proses perancangan visual menjadi lebih mudah.  

 

 

Tabel 3.1. Studi Eksisting 

 Logo Tipografi Warna 

Crystal 

Jade 

Restaura

nt 
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Restoran 

Mandala 
- 

 

 

Ta Wan 

Restau-

rant 

- 

 

 

 

Bakmi 

GM 

 

  

 

 

 

Berdasarkan hasil riset observasi dari restoran kompetitor, dapat 

disimpulkan bahwa disetiap logo kompetitor memiliki ciri-khasnya masing-

masing. Warna yang digunakan cenderung berwarna merah dan kuning, 

sementara logogram menggunakan aksara tionghoa agar memperkuat kesan 

Chinese pada restoran. 

3.1.5. SWOT 

Setelah mengetahui hasil dari studi eksisting, penulis menyimpulkan Strength, 

Weakness, Opportunity, Threat untuk RM. Akoen adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2. Tabel SWOT 

STRENGTHS WEAKNESS 

- Memiliki banyak varian menu 

- Ekonomis dan porsi banyak 

- Lokasi strategis 

- Halal 

- Cabang sedikit 

- Tidak banyak dikenal 

OPPORTUNITIES THREAT 

- Dapat menarik banyak 

customer di daerah Jakarta 

Selatan yang menginginkan 

menu Chinese Food yang halal 

- Tidak menarik pengunjung 

yang menginginkan menu non-

halal 

 

 Metodologi Perancangan 

Berikut perkembangan penulis mengikuti metodologi perancangan identitas visual 

menurut Wheeler (2018): 

1. Conducting Research 

Penulis telah melakukan wawancara dan studi pustaka, menyebarkan 

kuesioner dan studi kompetitor dan eksisting. Penulis juga telah 
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menjabarkan penjajakan masalah tugas akhir dalam bentuk mind map. 

 

Gambar 3.7. mind map penjajakan masalah tugas akhir. 

 

2. Clarifying Strategy 

Penulis telah menentukan permasalahan awal dari judul tugas akhir, dan 

telah memberi batasan-batasan untuk solusi dari masalah, dan menentukan 

manfaat dari tugas akhir. 

3. Designing Identity 

Penulis merancangan identitas sesuai dengan strategi perancangan yang 

telah dijabarkan menurut data-data dari riset dan studi. 

4. Creating Touchpoints 

Pengaplikasian identitas yang telah dirancang pada media-media yang telah 

ditentukan. 

5. Managing Assets  

Berupa Graphic Standard Manual untuk menjaga konsistensi dari Brand 

Identity yang telah dirancang.  
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