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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Linds Ice Cream Café merupakan sebuah café es krim homemade dengan citarasa 

yang beragam. Café es krim ini bermula dari sebuah keluarga di Semarang yang 

mencari cara untuk membuat makanan penutup sehat bagi anak-anaknya. Dari 

berbagai ide, terpilihlah ide untuk membuat es krim. Es krim yang semula hanya 

dibuat bagi anak-anak mereka, kemudian disukai anak lain di sekitar kompleks 

tersebut. Akhirnya berdirilah kedai es krim rumahan bernama Linds Ice Cream 

pada tahun 1987, yang lokasinya berada di rumah keluarga tersebut. Sejak saat itu 

Linds Ice Cream menjadi kedai es krim kecil dengan target pasar anak-anak. 

Melihat angka penjualan es krim yang semakin meningkat, Linds 

memutuskan untuk memperluas pasar bisnisnya. Di tahun 1993, Linds membuka 

sebuah kedai yang terletak di pusat kota Semarang. Selain karena angka 

penjualan, hal ini juga dilakukan Linds mengingat semakin berkembangnya nilai 

sosial dan pola makan masyarakat yang semakin beragam. Dengan ekspansi bisnis 

ini, banyak perubahan yang dilakukan oleh Linds Ice Cream. Perubahan pertama 

adalah penambahan kata ‘café’ di belakang brand menjadi Linds Ice Cream Café. 

Linds lalu mengubah positioning mereka menjadi sebuah kedai es krim yang tak 

hanya menjual es krim, tetapi juga makanan dan minuman lain yang lebih 

beragam. Sama halnya dengan target pasar, Linds Ice Cream Café menargetkan 

target pasar baru, yaitu remaja hingga dewasa muda kalangan menengah dengan 

usia 17-25 tahun. 
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Gambar 3.1. Suasana Tempat Linds Ice Cream Café 

 (http://www.semarangrentalmotor.com/2017/05/tempat-nongkrong-favorit-sambil-makan.html) 

Linds ingin memperkenalkan dirinya kepada publik bahwa ia adalah kedai 

yang menyediakan es krim serta komponen pendukungnya yang diolah sendiri. 

Dalam mengolah es krim, Linds tidak menggunakan mesin sama sekali. Hal ini 

menjadikan es krim Linds tetap terjaga kualitas dan kandungannya, sebab mesin 

es krim memiliki gas Nitrogen (untuk mempercepat proses pendinginan) yang 

berbahaya jika tercampur kandungan es krim. Selain itu, seluruh komponen 

pendukung es krim seperti sirup, saus, rhum, dan liquor dibuat dengan racikan 

sendiri. Nilai ini selalu menjadi landasan bagi Linds Ice Cream Café hingga kini 

memiliki 5 cabang yang tersebar di Jakarta, Semarang dan Surabaya. Harga  menu 

yang ditawarkan pun beragam, menu es krim sendiri memiliki kisaran harga 

antara Rp. 30.000 hingga Rp. 60.000. 
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Dalam hal promosi, Linds Ice Cream Café telah melakukan beberapa 

macam promosi. Promosi tersebut diantaranya adalah promosi melalui media 

sosial (Facebook dan Instagram), bekerjasama dengan berbagai pihak (seperti 

BCA, Danamon, Groupon, Mandiri dan Citibank) dalam hal pemberian kupon, 

serta bekerjasama dengan beberapa situs food review (seperti Zomato, OpenRice 

dan TripAdvisor). 

 

Gambar 3.2. Logo Linds Ice Cream Café 

 (www.dealmakan.com/store/linds-ice-cream) 

3.1.1. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi dari Linds Ice Cream Café yaitu ingin dikenal dan dipercaya masyarakat 

sebagai kedai es krim dengan olahan bermutu tinggi dan baik bagi kesehatan. 

Untuk mencapai visi tersebut, Linds memiliki misi yaitu dengan menggunakan 

bahan-bahan alami langsung dari tangan pertama, meniadakan bahan kimia 

(pengawet, perasa, hingga pewarna buatan), melakukan proses pengolahan dengan 

racikan tangan sendiri, serta melakukan quality control untuk memastikan setiap 

olahan terjaga dengan baik kualitasnya. 
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3.2. Metodologi  Pengumpulan Data  

Dalam memperoleh data untuk perancangan tugas akhir, penulis melakukan dua 

metode pengumpulan data yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode 

kualitatif merupakan metode yang dilakukan dengan meneliti objek secara 

alamiah, sedangkan metode kuantitatif merupakan metode yang dilakukan dengan 

meneliti populasi atau sampel untuk dianalisa secara statistik (Sugiyono, 2014: 

hlm. 14). Penulis melakukan metode kualitatif dengan mengadakan wawancara, 

observasi, serta studi eksisting. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang 

langsung berkaitan dengan Linds Ice Cream Café. Wawancara dilakukan 

bersamaan dengan observasi dengan mendatangi langsung salah satu cabang 

Linds Ice Cream Café di Jakarta. Sementara itu, studi eksisting dilakukan dengan 

mendatangi langsung beberapa café es krim yang dianggap sebagai kompetitor 

perusahaan. 

Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menyebar kuisioner kepada target 

konsumen yang merupakan remaja hingga dewasa muda berusia 17-25 tahun. 

Target konsumen yang ditentukan yaitu berdomisili di Jakarta, Semarang, dan 

Surabaya, sesuai dengan lokasi cabang dari Linds Ice Cream Café. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa dalam awareness target audiens terhadap 

Linds Ice Cream Café. Melalui data dari kuisioner, akan ditentukan juga brand 

kompetitor perusahaan yang akan menjadi acuan dalam melakukan observasi. 

Data yang didapatkan melalui kedua metode penelitian tersebut akan menjadi 

landasan bagi perancangan rebranding dari Linds Ice Cream Café. 
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3.2.1. Wawancara 

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2014: hlm. 410), wawancara merupakan 

pertemuan dua orang dengan melakukan pertukaran ide dan informasi dalam 

bentuk tanya jawab. Penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada 

Andreas Rahardja selaku pemilik sekaligus pengelola dari Linds Ice Cream Café. 

Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 1 Maret 2018 dan berlokasi di Linds Ice 

Cream Café yang cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hasil wawancara direkam 

dalam sebuah rekaman suara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui 

gambaran umum dan perkembangan Linds Ice Cream Café secara spesifik. 

3.2.1.1. Proses Wawancara 

Dalam proses wawancara, penulis bertanya kepada Andreas terkait 

informasi dan gambaran yang lebih luas mengenai Linds Ice Cream Café. 

Andreas menjelaskan sejarah yang berawal dari keluarganya di tahun 1987 

membuat es krim sehat bagi anak-anaknya, termasuk dirinya. Ia dan kedua 

saudaranya meneruskan resep keluarga itu hingga Linds Ice Cream Café 

memiliki 5 cabang di kota Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Ia menyebut 

bahwa Linds memiliki ciri khas yang tidak dimiliki kompetitor lain. Ciri 

khas tersebut adalah Linds menggunakan 90% bahan es krim alami dan 

segar, diolah secara manual, serta tidak menggunakan bahan kimia. 

Hingga Linds berdiri selama hampir 31 tahun, Linds tidak pernah 

mencampurkan bahan pewarna, perasa, sirup, maupun MSG ke dalam 

campuran es krim dan makanannya. 
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 Selanjutnya penulis bertanya mengenai positioning dan target pasar 

yang dituju oleh Linds. Andreas menjelaskan bahwa Linds sendiri telah 

melakukan perubahan positioning dan target pasar. Hal ini bermula dari 

perluasan bisnis yang dilakukan oleh Linds pada tahun 1993. Di kala itu, 

Linds melakukan perubahan identitas yang semula hanya menjual es krim 

lalu membuka café dan menjual es krim disertai makanan yang beragam. 

Perubahan nama pun dilakukan dari yang semula adalah “Linds Ice 

Cream” menjadi “Linds Ice Cream Café”. Namun Andreas menambahkan 

bahwa icon dan produk utama mereka tetaplah homemade ice cream. 

Melihat positioning yang berubah, target pasar yang dituju juga berubah. 

Linds Ice Cream Café kini menargetkan remaja hingga dewasa muda 

kalangan menengah ke atas berusia 17-25 tahun yang gemar nongkrong 

dan berkumpul bersama. 

 Penulis juga bertanya mengenai usaha apa saja yang dilakukan 

Linds Ice Cream Café untuk mempromosikan dirinya di hadapan publik. 

Andreas mengatakan bahwa media yang Ia gunakan untuk melakukan 

promosi adalah media sosial seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, 

Linds Ice Cream Café juga pernah beberapa kali melakukan kerjasama 

dengan pihak luar seperti bank BCA, Danamon, Mandiri, dan Groupon 

Disdus. Kerjasama dilakukan dalam bentuk pemberian diskon dan 

voucher. Namun hal ini dirasa kurang efektif karena bentuk pemberian 

promosi tersebut tidak meningkatkan penjualan dan awareness konsumen 
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sama sekali. Andreas mengatakan bahwa masyarakat lebih tertarik pada 

voucher diskon dari brand lain seperti Haagen Dazs dan Cold Stone. 

 Mengenai inovasi yang dilakukan Linds Ice Cream Café, Andreas 

mengatakan bahwa Linds sedang dalam tahap melakukan perubahan. Ia 

menjelaskan bahwa venue Linds sendiri akan direnovasi mulai bulan April 

mendatang. Andreas ingin membuat image baru dari Linds yang dapat 

mewakili positioning serta menjangkau target remaja dan dewasa muda. Ia 

juga mengatakan bahwa Linds ingin lebih menguatkan visualisasi terutama 

logonya. Agar ketika Linds kembali melakukan promosi dengan pihak 

luar, masyarakat dapat tertarik untuk datang hanya dengan melihat 

logonya. Ia mengharapkan perubahan ini dapat juga meningkatkan 

profitnya yang semakin menurun. 

 

Gambar 3.3. Foto Penulis bersama Narasumber Andreas Rahardja 
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3.2.1.2. Analisis Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa Linds Ice Cream Café memiliki beberapa keunggulan bila 

dibandingkan kompetitornya. Linds adalah es krim yang sudah ada sejak 

lama, diolah secara kuno, dan berbahan alami tanpa bahan kimia (baik itu 

pengawet, perasa, dan pewarna). Selain itu, Linds menyajikan berbagai 

kombinasi rasa es krim yang diolah menjadi bentuk yang modern dan 

beragam seperti ice cream scoop, ice cream cake, dan cassata ice cream. 

Namun ternyata nilai ini belum diketahui masyarakat, terutama target 

pasarnya. Hal ini ditandai dengan promosi dalam media sosial dan voucher 

diskon yang tidak efektif hingga berujung pendapatan profit yang 

menurun. Oleh karena itu, Linds berencana melakukan inovasi, mulai dari 

venue hingga visualisasi desainnya. Hasil akhir dari perubahan tersebut 

adalah menjadikan brand Linds Ice Cream Café yang menggambarkan 

nilai, positioning, serta sesuai dengan target pasar yang dituju. 

3.2.2. Observasi Lapangan 

Menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2014: hlm. 145), observasi merupakan suatu 

metode penelitian dengan melakukan pengamatan dan mengandalkan ingatan. 

Penulis melakukan observasi ke salah satu cabang Linds Ice Cream Café yang 

berlokasi di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Observasi dilakukan bersamaan 

dengan proses wawancara pada hari Kamis, 1 Maret 2018. Penulis memilih 

observasi lapangan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan dan suasana Linds 

Ice Cream Café secara langsung dengan posisi sebagai seorang pengunjung. 
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Gambar 3.4. Signage Logo pada café 

 

 

Gambar 3.5. Suasana Café Linds 
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Gambar 3.6. Desain Menu Makanan Linds 

 

Gambar 3.7. Aplikasi Logo Linds pada Wadah Es Krim 
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Gambar 3.8. Aplikasi Logo Linds pada Packaging Es Krim 

 

Berdasarkan hasil observasi lapangan tersebut, penulis dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi logo Linds Ice Cream Café tidak konsisten pada setiap media. 

Penulis menemukan tiga logo berbeda dari keseluruhan aplikasi. Logo 

pertama berupa logotype Linds (terdapat pada signage). Logo kedua adalah 

logotype Linds yang ditambahkan kata ‘café’ (terdapat pada desain wadah es 

krim). Logo yang ketiga adalah tipografi Linds dengan jenis huruf sans-serif 

(terdapat pada desain packaging es krim). 

2. Terdapat distorsi bentuk logo pada signage Linds Ice Cream Café. 

3. Penggunaan tipografi serta ukuran header atau judul antar halaman buku 

menu tidak konsisten. 

3.2.3. Studi Eksisting 

Studi eksisting merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan 

terhadap beberapa kompetitor sebagai pembanding. Objek yang hendak dijadikan 

sebagai kompetitor haruslah objek yang memiliki banyak kesamaan dengan 
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subjek. Dalam perancangan rebranding ini, penulis melakukan studi eksisting 

kepada beberapa kompetitor yang memiliki indikator kesamaan yang cukup 

banyak dengan Linds Ice Cream Café. Berdasarkan hasil kuisioner yang telah 

didapat penulis, objek kompetitor yang paling banyak disebutkan oleh target 

konsumen dan juga dirasa memiliki banyak kesamaan dengan Linds adalah 

Sumoboo dan Wooyoo Ice Cream. Selain itu, penulis juga mendapatkan satu 

nama kompetitor yang disebutkan langsung oleh Bp. Andreas selaku pemilik 

Linds. Menurut beliau, kompetitor utama dari Linds adalah Brasil Ice Cream. 

 Dari data tersebut, penulis mendapatkan 3 (tiga) nama kompetitor, yakni 

Sumoboo, Wooyoo Ice Cream, dan Brasil Ice Cream. Pada tahap ini, penulis akan 

melakukan riset mengenai informasi atau background, nilau yang dimiliki, harga, 

unique selling point (USP), hingga media-media pengaplikasian mereka. 

3.2.3.1. Kompetitor I: Sumoboo 

 

Gambar 3.9. Logo Sumoboo 

(https://www.gotomalls.com/malls/) 
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Sumoboo merupakan dessert house yang hadir di Indonesia sejak tahun 

2013. Kedai Sumoboo kala itu berada di daerah Kelapa Gading, Jakarta 

Utara. Sumoboo kemudian melakukan ekspansi dengan membuka cabang-

cabang baru, seperti di Pantai Indah Kapuk, Mal Taman Anggrek, Kota 

Kasablanka, hingga ke luar kota. Seperti sebutannya sebagai dessert 

house, menu utama dari Sumoboo adalah dessert, tepatnya es krim serut 

dengan pilihan topping yang beraneka ragam. 

Selain menghidangkan dessert, terdapat juga makanan utama, 

snack, hingga minuman. Dari semuanya itu, menu utama mereka adalah es 

krim bowl. Hal ini ditandai dari banyaknya jenis es krim serut dengan 

berbagai bentuk dan campuran rasa. Setiap menu yang mereka miliki 

diberi nama khas Jepang, seperti Boo! Kakigori. Berdasarkan hasil studi 

eksisting penulis melalui observasi langsung dan literatur, penulis 

mendapatkan beberapa simpulan sebagai berikut. 

a. Produk yang dijual 

Es krim serut dengan berbagai bentuk dan campuran rasa, makanan 

utama (main course), snack, dan berbagai jenis minuman. 

b. Harga 

Kisaran Rp. 29.000 hingga Rp. 70.000 

c. Target market 

Semua umur, namun lebih menargetkan keluarga. 
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d. Lokasi 

Lokasi utama di Kelapa Gading dan Pantai Indah Kapuk (kedai 

pertama dan berupa kedai mandiri), beberapa cabang yang lain ada 

yang penempatannya di dalam mal. 

e. Unique Selling Point (USP) 

Sumoboo menjual dessert dengan berbagai topping dan berbagai rasa, 

serta menyajikan menu dalam porsi yang besar (sumo). Selain itu, 

dekorasi interiornya sangat ikonik, karena brand mereka dilengkapi 

dengan maskot (Sumo dan Boo) yang menjadikan suasana ruangan 

mereka terasa hidup. Berikut merupakan beberapa contoh 

pengaplikasian logo dan elemen visual pendukung ke dalam media 

komunikasi. 

 

Gambar 3.10. Desain Buku Menu Sumoboo 
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Gambar 3.11. Dekorasi Interior Sumoboo 

 

Gambar   3.12. Menu Sumoboo  
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Gambar 3.13. Desain Publikasi Media Sosial 

(https://www.picbon.com/tag/jakartacullinary) 

 

3.2.3.2. Kompetitor II: Wooyoo Ice Cream 

 

Gambar 3.14. Logo Wooyoo Ice Cream 

 (https://www.angeliadm.com/blog/jakarta-culinary-wooyoo-ice-cream- 

pantai-indah-kapuk) 
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Wooyoo Ice Cream merupakan kedai yang menjual menu utama es krim di 

daerah Pantai Indah Kapuk. Wooyoo juga menjual menu selain es krim, 

seperti spaghetti, pizza, snack, dan juga minuman. Kedai es krim ini 

dikenal sebagai es krim yang berasap, karena es krim Wooyoo diberi dry 

ice pada bagian bawah wadahnya. 

Berikut ini merupakan simpulan dari hasil pengamatan penulis secara 

langsung, juga dengan literatur. 

a. Penyajian es krim menggunakan dry ice pada bagian bawahnya, 

sehingga es krim dapat mengeluarkan uap. 

b. Dibuat dengan susu sapi organik dan bahan-bahan yang diimpor 

langsung dari Korea. 

c. Konsumen juga dapat menikmati menu selai es krim, seperti pizza, 

churros, dan aneka minuman. 

d. Es krim dibuat melalui proses pengolahan menggunakan 2 mesin, yaitu 

mesin cooling dan mesin churning. 

Berikut beberapa studi penulis terhadap pengaplikasian logo dan 

elemen pendukung logo ke dalam media komunikasi: 
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Gambar 3.15. Suasana Kedai Wooyoo Ice Cream 

 

Gambar 3.16. Desain Brosur Wooyoo Ice Cream 

 (https://www.angeliadm.com/blog/jakarta-culinary-wooyoo-ice-cream- 

pantai-indah-kapuk) 
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Gambar 3.17. Menu Wooyoo Ice Cream 

 

 

Gambar 3.18. Desain Menu Makanan Wooyoo Ice Cream 

(https://www.angeliadm.com/blog/jakarta-culinary-wooyoo-ice-cream- 

pantai-indah-kapuk) 
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3.2.3.3. Kompetitor III: Brasil Ice Cream 

Studi eksisting terakhir dilakukan pada Brasil Ice Cream, yang dipilih oleh 

Andreas selaku pemilik Linds Ice Cream Café. Andreas menilai brand ini 

sebagai kompetitor Linds dalam hal positioning, yaitu penyajian es krim 

kuno yang diolah secara homemade dengan bahan alami. Brasil Ice Cream 

sendiri merupakan salah satu café es krim yang berdiri sejak tahun 1968 

terletak di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berikut merupakan studi 

eksisting yang penulis lakukan terhadap pengaplikasian brand pada media 

dari Brasil Ice Cream. 

 Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penulis mendapatkan 

beberapa poin mengenai Brasil Ice Cream. 

a. Es krim tempo dulu yang dibuat menggunakan bahan-bahan alami, 

tanpa pengawet dan pewarna. 

b. Memiliki tempat untuk makan dine-in dan kini memiliki gerai yang 

dapat ditemukan pada beberapa mall. 

c. Bentuk bervariasi, mulai dari es mambo, es cup, hingga es potong. 

d. Tak hanya menjual es krim, terdapat juga beberapa snack yang dapat 

dinikmati seperti French fries, karaage, dan spicy wing. 

e. Produksi es krim kini lebih cepat karena menggunakan mesin untuk 

mengejar produksi dan distribusi ke gerai-gerai mall. 
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Gambar 3.19. Aplikasi Logo Brasil Ice Cream pada Signage 

 

Gambar 3.20. Aplikasi Logo Brasil Ice Cream pada Dinding 
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Gambar 3.21. Aplikasi Logo Brasil Ice Cream pada Banner Promosi 

 

 

Gambar 3.22. Aplikasi Logo Brasil Ice Cream pada Kemasan 
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Gambar 3.23. Aplikasi Logo Brasil Ice Cream pada Buku Menu 

 

 

Gambar 3.24. Aplikasi Logo Brasil Ice Cream pada Lemari Pendingin 
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Gambar 3.25. Aplikasi Logo Brasil Ice Cream pada Seragam Karyawan 

 

3.2.4. Kuisioner 

Menurut Sugiyono (2011) kuisioner merupakan metode pengumpulan data dengan 

memberikan beberapa pertanyaan pada responden yang telah ditentukan. Langkah 

awal dalam mengumpulkan data melalui kuisioner adalah dengan menetapkan 

populasi dan sampel yang akan dituju. Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa pop 

ulasi merupakan suatu area atas subjek maupun objek yang ditetapkan penulis 

untuk dipelajari dan disimpulkan karakteristiknya. Sementara itu, sampel 

merupakan bagian dari populasi yang dibatasi dalam jumlah serta karakteristik 

yang lebih spesifik (hlm. 81). 
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3.2.4.1. Proses Penyebaran Kuisioner 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Jakarta sebagai 

target primer. Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah 

populasi kota Jakarta pada tahun 2017 terakhir adalah 10,37 juta jiwa. 

Untuk mendapatkan sampel yang valid dari populasi tersebut, penulis 

menggunakan rumus Slovin seperti dikatakan Sugiyono (2010, hlm. 87). 

Berikut adalah rumus Slovin tersebut:  

 

Keterangan: 

n = sampel (jumlah responden) 

N = populasi 

e = margin of error atau presentase kesalahan dari pengambilan sampel 

Di dalam rumus Slovin, terdapat ketentuan dalam menentukan 

presentase kesalahan. Nilai e = 0,1 (10%) diberikan untuk populasi dalam 

skala besar, sedangkan nilai e = 0.2 (20%) diberikan untuk populasi dalam 

skala kecil. Berikut merupakan perhitungan untuk mengetahui jumlah 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini: 

n =  

n =  = 99.9 
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Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat ditetapkan bahwa jumlah 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang (dengan pembulatan dari 

angka 99,9). Penulis pun menyebarkan kuisioner kepada 100 orang 

responden di daerah Jakarta secara acak. 

3.2.4.2. Hasil dan Analisis Kuisioner 

Kuisioner disebar penulis pada tanggal 23 Februari 2018 secara digital 

melalui situs Google Form. Berikut merupakan hasil analisis kuisioner  

dari total 176 responden: 

1. Berapakah usia Anda?  
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Gambar 3.26. Diagram Perbandingan Usia 

Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang 

sesuai target sasaran penelitian (kalangan remaja hingga dewasa muda 

berusia 17-25 tahun) berjumlah 159 orang. Jangkauan usia ini 

dianggap tepat sebab pada usia 17-25 tahun, target sasaran dinilai suka 

berkumpul dan nongkrong bersama teman-temannya. 
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2. Jenis kelamin Anda? 

 

Gambar 3.27. Diagram Perbandingan Jenis Kelamin 

Mayoritas responden yang mengisi kuisioner adalah wanita, tepatnya 

sebanyak 106 orang. Hal ini membuktikan jika wanita lebih gemar 

berkumpul di café dan mengonsumsi es krim. Namun penulis 

menargetkan perancangan ini untuk semua gender. Hal ini dikarenakan 

target konsumen dari Linds sendiri adalah pria dan wanita. 

3. Domisili tempat tinggal Anda? 
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Gambar 3.28. Diagram Perbandingan Domisili 
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Dalam diagram dapat diketahui bahwa mayoritas responden kuisioner  

berdomisili di ta rget geografis primer (kota Jakarta). Adapun jumlah 

yang terhitung adalah 103 orang. Angka ini terbilang valid mengingat 

jumlah minimal responden berdasarkan rumus Slovin adalah 100 

orang. Penulis juga mendapatkan target geografis sekunder yang 

tersebar di kota Semarang dan Surabaya dengan total 23 orang. 

4. Berapakah kisaran pengeluaran Anda setiap harinya? 
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Gambar 3.29. Diagram Kisaran Pengeluaran 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 

sebanyak 149 orang, memiliki kisaran pengeluaran di atas Rp. 100.000 

per harinya. Apabila dihitung dalam sebulan, pengeluaran mereka 

adalah sama dengan Rp. 3.000.000,- atau lebih per bulannya. Angka 

ini sesuai dengan target demografis yang telah penulis tetapkan, yaitu 

kalangan menengah ke atas (SES A). 
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5. Apakah Anda termasuk orang yang suka mengonsumsi es krim 

(baik sebagai makanan penutup maupun cemilan)? 
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Gambar 3.30. Diagram Perbandingan Minat Konsumsi Es Krim 

Penulis mendapatkan data dari hasil kuisioner bahwa 147 dari 177 

responden sesuai dengan target psikografis yang ditetapkan, yaitu suka 

mengonsumsi es krim (baik sebagai makanan penutup maupun cemilan). 

6. Apa jenis es krim yang biasanya Anda konsumsi? 
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Gambar 3.31. Diagram Perbandingan Jenis Es Krim yang Diminati 
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Dari kegemaran responden terhadap es krim, penulis mencoba mencari 

informasi mengenai jenis es krim apa yang disukai responden. Bagan 

di atas menjelaskan bahwa mayoritas responden menyukai es krim 

kemasan, disusul jenis es krim café, lalu hanya sedikit yang menyukai 

es krim dari gerai di mall. 

7. Jika Anda mengonsumsi es krim di sebuah café, hal apa yang 

menjadi pertimbangan utama Anda dalam memilih café es krim? 
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Gambar 3.32. Diagram Perbandingan Pertimbangan Utama 

 

Jenis es krim yang dipilih responden ternyata dipengaruhi oleh 

beberapa pertimbangan. Penulis mencoba mengerucutkan pertanyaan 

mengenai pertimbangan responden dalam memilih café es krim. Dari 

diagram di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan terbesar 

responden dalam memilih café es krim adalah citarasa. Selain citarasa, 

beberapa responden lain juga mengatakan bahwa harga, brand café, 

Perancangan Rebranding Linds..., Priscillia Yosephine Angelica, FSD UMN, 2018



75 

 

serta suasana tempat menjadi nilai pendorong dalam memilih sebuah 

café es krim. 

8. Apakah Anda mengetahui dan pernah mengunjungi Linds Ice 

Cream Café? 
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Gambar 3.33. Diagram Perbandingan mengenai Pengetahuan Brand 

Ketika penulis bertanya tentang brand Linds Ice Cream Café, 

mayoritas responden mengaku tidak mengetahui dan tidak pernah 

mengunjungi café tersebut. Hanya ada beberapa responden yang 

mengetahui merk café walau belum pernah mengunjunginya, dan 

hanya sebagian kecil yang mengaku mengetahui dan pernah 

mengunjungi. 
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9. Jika dilihat dari logo tersebut, berapa kisaran harga produk 

Linds Ice Cream Café menurut Anda? 
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Gambar 3.34. Diagram Perbandingan Spekulasi Kisaran Harga 

Mengacu pada tingkat pengetahuan responden di pertanyaan 

sebelumnya, penulis mencoba membuat pertanyaan tentang pendapat 

mereka seputar Linds Ice Cream Café. Penulis menampilkan logo 

Linds Ice Cream Café dan bertanya kepada responden mengenai harga 

menu café es krim tersebut. Setengah dari total responden berspekulasi 

bahwa harga menu di Linds memiliki kisaran di bawah Rp. 30.000. 

Sebagian lainnya sebanyak 66 responden berspekulasi jika harga menu 

Linds berkisar Rp. 30.000 – Rp. 50.000, dan hanya 3 orang yang 

berspekulasi jika harga menu di atas Rp. 50.000.  
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10. Bagaimana suasana tempat dari Linds Ice Cream Café menurut 

Anda apabila dilihat dari desain logonya? 
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Gambar 3.35. Diagram Perbandingan Spekulasi Kisaran Suasana Tempat 

Selain harga, penulis juga bertanya kepada responden tentang kisaran 

suasana tempat dari Linds Ice Cream Café. Masih mengacu pada logo 

café, sebagian besar responden berspekulasi bahwa tempat dan fasilitas 

dari Linds terbilang minim. Sebanyak 59 responden lainnya 

berspekulasi jika tempat dan fasilitas cukup, sedangkan hanya 14 

orang yang berspekulasi jika tempat serta fasilitas yang ditawarkan 

lengkap dan nyaman. 
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11. Menurut Anda apakah desain logo suatu produk/jasa dapat 

mempengaruhi pandangan serta minat beli Anda? 
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Gambar 3.36. Diagram Perbandingan Pengaruh Brand terhadap Minat Beli 

Dari keseluruhan pertanyaan kuisioner mengenai brand Linds Ice Cream 

Café, penulis mencoba menyimpulkan pandangan responden terhadap 

suatu brand. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam diagram di atas, 

hampir seluruh responden tepatnya 163 orang mengatakan jika eksistensi 

sebuah brand dapat mempengaruhi minat beli mereka. 

3.3. Metodologi Perancangan 

Dalam perancangan rebranding Linds Ice Cream Café, penulis menggunakan 

metode perancangan yang dikemukakan oleh Wheeler (2009: hlm. 90). Tahapan 

perancangan tersebut terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu conducting research, 

clarifying strategy, designing identity, creating touchpoints dan managing assets. 

Berikut merupakan tahapan metode perancangan tersebut: 
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1. Conducting research 

Tahap pertama adalah mendapatkan data yang dibutuhkan bagi perancangan 

rebranding melalui riset. Riset dilakukan dengan melakukan wawancara 

mendalam terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid 

seperti visi, tujuan, nilai, hingga strategi perusahaan. Selain itu penulis juga 

meneliti kompetitor melalui studi eksisting untuk mendapatkan nilai 

pembanding dalam segi kekuatan, kelemahan, serta peluang entitas sebagai 

objek penelitian. 

2. Clarifying strategy 

Apabila data sudah didapatkan melalui riset, langkah selanjutnya adalah 

merancang strategi dari hasil analisis data tersebut. Perancangan strategi ini 

dilakukan melalui berbagai cara seperti penguatan positioning, penentuan 

mix marketing, serta pengembangan nilai utama yang hendak disampaikan 

melalui perancangan rebranding. Penulis juga akan membuat mindmapping 

sebagai bentuk pemecahan masalah dan acuan untuk membuat visualisasi. 

3. Designing identity 

Penulis kemudian mulai merancang visualisasi berdasarkan mindmapping 

yang sebelumnya telah dibuat. Visualisasi dimulai melalui pembuatan sketsa 

terlebih dahulu lalu dibuat secara digital. Perancangan visual ini dibuat 

berdasarkan ide dan nilai utama yang hendak disampaikan.  

4. Creating touchpoints 

Tahap ini berupa finalisasi perancangan visual dari tahap sebelumnya. 

Penulis juga mulai menerapkan visualisasi pada beberapa media aplikasi 
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sebagai penunjang entitas. Seluruh pengaplikasian tersebut harus dapat 

terlihat berkesinambungan, tepat sasaran sesuai positioning, serta tak lupa 

menonjolkan core value entitas perusahaan. 

5. Managing assets 

Dalam tahap akhir ini, penulis harus menjaga sinergi antara visualisasi 

brand dengan media-media aplikasi dengan cara merancang graphic 

standard manual. Perancangan graphic standard maual dilakukan untuk 

menjaga stabilitas antar elemen visual yang digunakan serta menjadi acuan 

bagi standar desain sebuah entitas. 
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