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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Menurut Wheeler (2012) perancangan sebuah identitas visual diperlukan beberapa 

tahapan-tahapan yang benar supaya menghasilkan karya dengan kualitas yang 

optimal. Dalam proses perancangan identitas visual Mikhavod Cafe, penulis 

melakukan riset dan analisa data dengan menggunakan metode pengumpulan data 

kualitatif sebagai data primer. Data kualitatif berupa hasil dari wawancara dan 

observasi. Penulis juga melakukan wawacara dengan pemilik Mikhavod Cafe, dan 

responden kuesioner fisik yang merupakan konsumen Mikhavod Cafe. Observasi 

lapangan dan studi eksisting dilakukan untuk mengetahui karakter pengunjung 

dan kompetitor.  

Sumber data ini merupakan penunjang latar belakang proses perancangan 

identitas  visual  Mikhavod Cafe. Setelah mendapat data-data untuk menunjang 

perancangan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis sehingga 

menghasilkan brand positioning dari Mikhavod Cafe dan mendapatkan konsep 

dari perancangan identitas visual.  Langkah selanjutnya adalah  menentukan brand 

value dari positioning yang ada. Prosesnya dilakukan melalui proses mind 

mapping kemudian brainstorming untuk mendapatkan kata kunci yang akan 

diaplikasikan dalam desain dan mewakili positioning dari Mikhavod Cafe.  

Kata kunci tersebut digunakan untuk menentukan kriteria desain dan unsur 

visual yang akan ditampilkan sehingga menghasilkan visualisasi dengan beberapa 
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alternatif desain berupa sketsa. Dari beberapa alternatif desain kemudian dipilih 

yang paling sesuai, setelah itu dilakukan proses produksi (final artwork). Langkah 

terakhir adalah membuat GSM logo, menerapkan logo pada berbagai media 

desain seperti kemasan dan sebagainya. 

3.2. Mikhavod Cafe 

Mikhavod Cafe adalah kafe western food yang terletak di kawasan Kemang 

Pratama, Bekasi Barat. Restoran ini didirikan tahun 2013 oleh Ibu Ruth Setiawan. 

Tujuan kafe ini didirikan adalah untuk menghasilkan makanan dengan spesialisasi 

di bidang western food  dan memiliki cita rasa raja-raja dengan harga yang 

terjangkau, khususnya yang berdomisili di Bekasi dan sekitarnya. 

Berawal dari keinginan ibu Ruth Setiawan untuk mengembangkan passion 

nya di bidang food and beverage serta meningkatkan pendapatan finansial. Saat 

itu tahun 2013 di kawasan Kemang Pratama, kafe yang menyajikan kuliner 

dengan spesialisasi di bidang Western Food masih tergolong sedikit dibandingkan 

kafe di Jakarta. Ibu Ruth Setiawan yang memang menyukai kuliner kemudian 

bertekad untuk membuka usaha kuliner dengan spesialisasi western food dengan 

menyewa salah satu ruko di kawasan Kemang Pratama yang berdekatan dengan 

perkantoran dan sekolah. 

Nama Mikhavod Cafe sendiri diambil dari bahasa Yunani yang artinya 

Rasa Raja. Nama ini dipilih karena nama ini tergolong unik dan belum pernah 

digunakan pihak lain sebagai nama kafe. Pemilik berharap nama ini akan mudah 

diingat oleh para pengunjung Mikhavod Cafe. Desain logo Mikhavod Cafe dibuat 
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sendiri oleh ibu Ruth Setiawan. Desain logo dibuat menggunakan Adobe 

Photoshop, dan kesan yang ingin ditampilkan dari logo tersebut adalah nuansa 

western. 

 

Gambar 3.1. Mikhavod Cafe 

3.2.1. Analisa Survey Pendahuluan  

Penulis melakukan wawancara pada pihak pemilik mengenai pembuatan visual, 

visi, SWOT, segmenting dan konsep kepribadian yang ingin ditampilkan oleh 

Mikhavod Cafe. Pihak pemilik mengharapkan restoran yang dapat dinikmati 

semua kalangan usia dan gender, dan konsep Western Food yang diharapkan 

adalah konsep Western yang klasik.  
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Gambar 3.2. Wawancara dengan pemilik Mikhavod Cafe 

Penulis juga melakukan survey pada 34 pelanggan Mikhavod Cafe tanggal 

5 maret hingga 10 maret 2018 mengenai desain logo Mikhavod Cafe saat ini. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemikik, penulis membuat kuesioner 

dan memperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Kelompok Usia Responden 

Kelompok Usia Jumlah Presentase 

16 -20 tahun 7 21,73% 

21 – 25 tahun 25 75,53% 

26 – 30 tahun 1 2,94% 

31- 35 tahun 0 0% 

36 – 40 tahun 0 0% 

> 41 tahun 1 2,94% 

TOTAL 34 100% 
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jumlah kelompok usia responden tertinggi adalah kelompok anak muda usia 21-25 

tahun (73,5%3). 

 

Tabel 3.2. Gender Responden 

Gender Jumlah Presentase 

Pria 9 26,27% 

Wanita 25 75,53% 

TOTAL 34 100% 

 

Mikhavod Cafe lebih banyak dipadati oleh  pengunjung wanita, yaitu sekitar 25 

orang dari 34 pengunjung (75,53%). 

 

Tabel 3.3. Kesan terhadap logo Mikhavod Cafe 

Kesan terhadap Logo Jumlah Presentase 

Unik  1 2,94% 

Kurang unik  23 67,65% 

Simpel  15 44,12% 

Tidak simpel  5 14,71% 

Fleksibel  3 8,82% 

Tidak fleksibel 2 5,88% 
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Pada pertanyaan mengenai kesan terhadap logo, pengunjung dapat memilih dari 

satu jawaban. Sebanyak 67,65% responden menyatakan bahwa logo kurang unik 

atau tampak seperti logo kebanyakan. 

 

Tabel 3.4. Nuansa Western pada logo 

Nuansa Western pada Logo Jumlah Presentase 

Ya  11 32,35% 

Tidak  23 67,75% 

TOTAL 34 100% 

 

sebanyak 23 orang dari 34 pengunjung Mikhavod Cafe (67,75%) menyatakan logo 

kurang merasakan nuansa western pada logo Mikhavod Cafe yang sekarang ini. 

 

Tabel 3.5. Perlu tidaknya redesign logo 

Redesign Ulang Jumlah Presentase  

Ya  29 85,29% 

Tidak  5 14,71% 

TOTAL 34 100% 

 

sebanyak 29 orang dari 34 pengunjung Mikhavod Cafe (85,29%) menyatakan logo 

perlu didesain ulang jika Mikhavod Cafe mengembangkan bisnisnya dengan 

membuka cabang baru, sedangkan 5 pengunjung menyatakan bahwa logo yang 

sekarang sudah cukup sebagai bekal perluasan bisnis. 
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3.2.2 Wawancara Pelanggan Mikhavod Cafe 

Untuk mengetahui kesan atau nilai yang dirasakan pelanggan Mikhavod Cafe, 

pada tanggal 12 maret 2018 penulis melakukan wawanca dengan 10 pelanggan 

Mikhavod Cafe secara personal mengenai kesan apa yang disenangi serta apa yang 

diharapkan dari restoran Mikhavod Cafe. Kualitas rasa menjadi hal utama 

pengunjung tetap setia mengunjungi Mikhavod Cafe. Dan 5 dari 20 pelanggan 

yang berasal dari kalangan menengah atas menyatakan bahwa Mikhavod Cafe 

memiliki harga yang terjangkau. 

Diluar kualitas rasa dan harga, pelanggan mengharapkan Mikhavod Cafe 

lebih memunculkan nuansa western seperti interior restoran, seragam karyawan, 

serta atribut dekorasinya karena keadaan restoran sekarang ini dianggap tidak 

terlalu mewakili nuansa western seperti kualitas menu yang disajikan. 

3.2.3 Analisa SWOT dan 4P Marketing 

Berikut adalah rincian SWOT Mikhavod Cafe berdasarkan wawancara dengan 

pihak pemilik serta wawancara pelanggan Mikhavod Cafe: 

1. Strength 

Harga di Mikhavod Cafe tergolong murah dan terjangkau bagi masyarakat 

menengah dan menengah atas, harga makanan dimulai dari 15 ribu hingga 

200 ribu rupiah. Selain itu menu memiliki rasa dan kualitas yang berbeda 

karena rasa tetap konsisten dengan cita rasa western food, menu yang 

disajikan juga sesuai dengan harapan konsumen, porsi banyakyang 

mengeyangkan. 
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2. Weakness 

Jumlah karyawan Mikhavod Cafe yang melayani pengunjung masih 

tergolong sedikit, hanya 2 atau 3 orang. Nuansa western pada restoran 

tidak terlalu dirasakan pengunjung. Lokasi yang agak terpencil serta tidak 

adanya atribut identitas visual juga menyulitkan pengunjung menjangkau 

Mikhavod Cafe. 

3. Opportunities 

Masyarakat menyukai masakan western food dan Mikhavod Cafe 

menawarkan makanan western food dengan harga terjangkau namun 

memiliki cita rasa yang raja–raja dan dapat diadu dengan restoran western 

food yang ada di Indonesia. 

4. Thread 

Adanya pesaing yang membuka usaha yang sama di lokasi yang 

berdekatan seperti Double U Steak dan Hema Restaurant. 

Sedangkan berikut ini merupakan analisin 4P Marketing Mikhavod Cafe 

berdasarkan observasi penulis serta wawancara pemilik dan pelanggan Mikhavod 

Cafe: 

1. Price 

Menurut pihak pemilik serta pelanggan Mikhavod Cafe, harga produk 

yang ditawarkan tergolong murah dibandingkan restoran western food 
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menengah lainnya, harga menu makanan dimulai dari 15 ribu – 200 ribu 

Rupiah. 

2. Place 

Lokasi saat ini sedikit terpolosok, berada di area ruko Kemang Pratama 

namun berada di belakang. Beberapa konsumen mengaku bahwa mereka 

tidak menyadari adanya kafe Mikhavod Cafe. 

3. Product 

Produk yang ditawarkan Mikhavod Cafe berupa kuliner western food yang 

popular di Indonesia dengan cita rasa raja–raja. Ada sekitar 30 variasi 

menu makanan yang ditawarkan pada pelanggan. Menu seperti Steak, 

Pasta, Coffee, Pastries dan Seafood. 

4. Promotion 

Promosi yang dilakukan Mikhavod Cafe adalah promosi dari mulut ke 

mulut. Promosi tersebut berhasi dan menjaring cukup banyak pelanggan 

khususnya anak muda, keluarga hingga karyawan yang bekerja dan tinggal 

di kawasan Kemang Pratama. 
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3.2.4. Analisa Logo Mikhavod Cafe 

 

Gambar 3.3. Logo Mikhavod Cafe sekarang 

(data Mikhavod Cafe) 

 

Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai logo Mikhavod Cafe saat ini: 

1. Logo ini terdiri dari teks “Mikhavod Cafe”  

2. Teks “Mikhavod Cafe” menggunakan jenis huruf Serif  

3. Teks pada huruf “M” menggunakan jenis huruf Script 

4. Warna yang digunakan hanya ada 1 macam yaitu cokelat. 

 

Meskipun begitu, logo ini tidak diterapkan secara konsisten pada media papan 

nama dan media lainnya seperti gambar-gambar berikut: 

 

Gambar 3.4. Stiker Poster Kaca Mikhavod Cafe  
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Pada stiker poster kaca, logo berbeda dari segi bentuk dan warna. Logo tidak 

berwarna cokelat dengan menggunakan outline putih dan efek emboss. 

 

Gambar 3.5. Menu Makanan 

(data Mikhavod Cafe) 

 

Gambar menu makanan Mikhavod Cafe tidak memakai logo Mikhavod Cafe yang 

ada sekarang ini. 

Masalah khusus pada logo Mikhavod Cafe saat ini belum memiliki 

identitas visual yang cukup kuat dan menarik, baik secara visual maupun 

fungsional karena: 

1. Logo Mikhavod Cafe dirasa belum cukup mencerminkan kesan western 

dan logo tersebut terkesan kuno. Bagi pelanggan yang loyal atau sering 

mengunjungi Mikhavod Cafe, mungkin logo saat ini tidak bermasalah dan 

tidak perlu mangalami perubahan, namun bagi kaum muda dan pelanggan 

baru, logo dianggap kurang menarik 

2. Logo yang tidak konsisten didalam kafe juga dapat mempengaruhi 

persaingan dalam menghadapi kompetitor. 
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3.3. Observasi Kompetitor Sejenis : Sophie Authentique 

Sophie Authentique merupakan Western Cafe yang berdiri tahun 2013 pada 

sebuah ruko di Kemang Jakarta Selatan. Kafe ini menyajikan dan memanjakan 

pengunjung dengan suasana interior yang vintage. Pengunjung yang mendatangi 

Sophie Authentique merupakan kalangan menengah atas, terdiri dari keluarga dan 

karyawan yang mapan. 

 

Gambar 3.6. Kafe Sophie Authentique 

(data www.sophieauthentique.com) 

Sophie Authentique pun melebarkan sayapnya dan kini telah memiliki tiga 

cabang yang berlokasi di Jakarta Selatan dan dua cabang yang berlokasi di mall-

mall ternama di Jakarta, yaitu Grand Indonesia dan Kuningan City. 

Logo Sophie Authentique memvisualisasikan konsepnya, otentik dan 

vintage. Dengan gambar ilustrasi menara Eiffel dan tipografi Font Script pada 

kata “Sophie Authentique”. 
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Gambar 3.7. Logo Sophie Authentique 

(data www.sophieauthentique.com) 

Berikut ini merupakan contoh penerapan identitas visual Sophie 

Authentique : 

 

Gambar 3.8. Papan Nama Sophie Authentique 

(data www.sophieauthentique.com) 
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Gambar 3.9. Interior Sophie Authentique 

(data www.sophieauthentique.com) 

 

 

Gambar 3.10. Menu Makanan Sophie Authentique 

(data www.sophieauthentique.com) 

Perancangan Ulang Identitas..., Kevi Tirzania, FSD UMN, 2018



 
 

50 

 

Gambar 3.11. Sophie Authentique 

(data www.sophieauthentique.com) 

 

 

Gambar 3.12. Interior Sophie Authentique 

(data www.sophieauthentique.com) 

 

Kafe Sophie Authentique dapat menjadi refrensi observasi kompetitor 

sejenis yang tepat bagi Mikhavod Cafe. Sophie Authentique ini juga dimulai dari 
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sebuah kafe di ruko, kemudian berkembang menjadi kafe dengan spesialisasi 

western food yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Melalui kafe Sophie 

Authentique ini, dibuktikan bahwa pentingnya identitas visual untuk 

meningkatkan brand awareness dalam pengembangan bisnis. 
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