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BAB III  

METODOLOGI 

 

 Metodologi  Pengumpulan Data  

Menurut  Sugiyono  (2013:12 -13)  metode  penelitian  terbagi  menjadi  dua 

macam,  yaitu:  Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Metode  kualitatif. 

Metode  Kuantitatif  (metode  tradisional)  dan  Metode  Kualitatif  (metode  baru) 

kedua  metode  ini sering  dipasangkan,  tetapi  memiliki  arti  yang  berbeda. 

Kuantitatif  adalah  penelitian  data  yang  ada  hubungannya  dengan  angka   dan 

juga  analisis  statistic  (survey/kuisioner).  Kualitatif  adalah  penelitian  data 

yang  bisa  dilakukan  dalam  kondisi  alamiah  (natural  setting)  karena  proses 

penelitiannya  lebih  bersifat  seni  atau  kurang  terpola  (wawancara  dan 

observasi). 

3.1.1. Pertanyaan  Wawancara 

Berikut  adalah  pertanyaan  wawancara  kepada  owner  dan  manager  Sate  

Ayam  Ponorogo  Nyamleng. 

1. Apakah  konsumen  banyak  yang  bingung  untuk  menemukan  

tempat  jualan  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng? 

2. Kapan  peretamakali  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng  didirikan? 

3. Apa  keunggulan  dari  Sate  Ayam  lainnya? 

4. Apa  alasannya  membuka  Restoran  Sate  Ayam  Ponorogo  

Nyamleng? 
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5. Mengapa  sejak  tahub  1990  Restoran  ini  tidak  memiliki  logo,  

atau  identitas  visual  yang  jelas? 

6. Pernah  mengetahui  apakah  konsumen  suka  salah  paham  dalam  

membandingkan  dan  keliru  terhadap  Sate  Ayam  lainnya? 

7. Menurut  Bapak  dan  Ibu,  sate  apa  yang  menjadi  sebuah 

kompetitor? 

8. Kalangan  yang  bagaimana  yang  cocok  untuk  dapat  menyantap  

Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng? 

9. Wilayah  dan  ada  cabang   dimana  saja  untuk  membuka  1 nama  

kunci 

10. Kalangan   yang  cocok  lebih  kemana? 

11. Apakah  saya  boleh  mendapatkan  data  dari  sejarah,  visi  dan  misi  

pada  perusahaan? 

12. Kenapa  memakai  kata  Nyamleng? 

13. Apakah  konsep  dari  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng  tersebu? 

 

3.1.2. Wawancara 

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan sebuah wawancara dengan 

manager dan owner dari Sate Ayam Ponorogo Nyamleng yang bertujuan untuk 

mendapatkan kelengkapan beberapa data contohnya seperti latar belakang dari 

perusahaan, menu yang disediakan, kisaran harga, sejarah perusahaan, lokasi 

perusahaan dan cabangnya, target pembeli, siapa kompetitor yang kuat, dan juga 

kalangan yang sesuai. 
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Gambar 3.1.2 Wawancara bersama manager Sate Ayam Ponorogo Nyamleng. 

 

Proses  wawancara  kepada  manager  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng  yang  

dilakukan  di  tempat  bekerja  beliau  yaitu  di Malll Gandaria City  yang  ada  di  

dalam  eat  &  eat.  Tujuan  penulis  mewawancarai  manager  dengan  tujuan  

agar  mendapatkan  beberapa  data  profil  yang  dimiliki  oleh  Sate  Ayam  

Ponorogo Nyamleng  tersebut. 
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Gambar 3.1.2 Wawancara bersama Owner Sate Ayam Ponorogo Nyamleng. 

 

Proses  wawancara  kepada  owner  pada  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng  yang  

dilakukan  di  tempat  owner  yang  tinggal  di  Bintaro  sektor 3A  yang  ada  di 

dalam  eat  &  eat.  Tujuan  penulis  mewawancarai  manager  dengan  tujuan  agar  

mendapatkan  beberapa  data  profil  yang  dimiliki  oleh  Sate  Ayam  Ponorogo 

Nyamleng  tersebut. 

 

3.1.3. Kesimpulan  Haail  Wawancara 

Pada  kesimpulannya  hasil  wawancara  yang  sudah  di  berikan  oleh  owner  

dan  manager  adalah  bahwa  masih  banyak  konsumen  yang  masih  salah  atau  

keliru  pada  saat  membeli  Sate.  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng  berasal  dari  
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Jawa  Timur,  maka  kata  ‘NYAMLENG’  adalah  Bahasa  Jawa  yang  artinya  

adalah  ‘ENAK   BANGET’.  Kalangan  yang  cocok  adalah  kalangan  

menengah ke atas,  karena  dengan harga  yang  tidak  murah  maka  yang  

biasanya  membeli  adalah  remaja  sampai  dewasa  yang  menyukai  kuliner  

makanan khas  dari  Indonesia, Reog-Jawa  Timur.  Sejak  pertama  berdiri  

sampai  saat ini  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng  belum  memiliki  sebuah  

logo  dikarenakan  owner  tidak  terlalu  mengerti  dan  bingung  memilih  logo  

yang  sesuai  pada  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng.  Kompetitor  dari  Sate  

Ayam  Ponorogo  Nyamleng  tersebut  adalah  Sate Senayan,  selain  sudah  

memiliki  identitas  visual  yang  jelas  dan  kuat  dan  yang  ada  seperti  logo. 

 

3.1.4. Kuesioner 

Pada  Kuisioner  dilakukan  dengan  metode  kuantitatif,  menurut  Sugiyono  

(2013:12-13)  Metode  Kuantitatif  adalah  data  penelitian yang  berupa  sebuah  

angka  dan  analisis  menggunakan  statistik (survey/kuisioner).  Kualitatif  adalah  

data  penelitian  yang  dilakukan  dalam kondisi  alamiah  (natural setting)  karena  

proses  penelitian  lebih  bersifat  seni atau  kurang  terpola  (wawancara  dan  

observasi). 

Berikut  adalah  Hasil  kuisioner  pada  googleform  online : 
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1. Gender 

 

pie chart 3.14(1) 

 

Dari  hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat  bahwa  gender  Pria  dan 

Wanita  sama  rata  antara  Pria  50%  =  50   orang   sedangkan  pada   Wanita  

50% = 50  orang.  Maka  total  yang  jika  dijumlahkan   adalah  100 

Responden  yang  ada di  Luar  dan  di  dalam  jabodetabek 

 

2. Usia 

 pie chart 3.1.4(2) 

 

Dari  hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat  bahwa  usia  responden 

berbagai  macam,  pada  usia  16  tahun  sampai  20 tahun  ada  14 Responden,  

pada  usia  21  tahun  sampai  25  tahun  ada   39  Responden.  Dan   pada  usia  26  
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tahun  sampai  30 tahun  adalah  24  Responden,  pada  usia  31  tahun  sampai  35  

tahun,  pada  usia  46  tahun-50 tahun  ada  3 Responden  dari  100  Responden 

 

3. Domisili 

pie chart 3.1.4(3) 

 

Dari  hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat  domisili  setiap  100  

responden,  JABODETABEK  82  Responden,  LUAR JABODETABEK  11  

Responden,  Yang Lain  7  Responden 

 

4. Profesi 

pie chart 3.1.4(4) 

 

Dari  hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat  domisili  setiap  responden,  

pada  anak  sekolah  ada  3 Responden,  anak  Mahasiswa/I  ada  29 Responden,  
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dan  pada  orang  yang  sudah  bekerja  ada  68  Responden.  Total  Responden  

ada 100  responden. 

 

5. Penghasilan 

pie chart 3.1.4(5) 

 

Dari  hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat  penghasilan  setiap  responden,  

31  Responden  < Rp 3.000.000,-  lalu  17 Responden  memperoleh  gaji  Rp 

3.000.000,- s/d Rp 5.000.000,-  dan  yang  terakhir  adalah  52  responden  

memiliki  penghasilan  > Rp 5.000.000,- 

Total  Responden  adalah  100  Responden. 

 

6. Apakah anda suka kuliner ? 

pie chart 3.1.4(6) 

 

Perancangan Visual Identity..., Tan Yohanna, FSD UMN, 2018



55 
 

Dari  hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat  berapa  banyak  responden  

yang  suka  kuliner.  Yang  menjawab  Ya  ada  92  Responden  sedangkan  

yang  menjawab  Tidak  ada  8  Responden. 

 Total  Responden  adalah  100  Responden. 

 

7. Seberapa sering anda kuliner ? 

pie chart 3.1.4(7) 

 

Dari  hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat  seberapa  sering  responden  

yang suka  kuliner.Setiap hari  ada  28 Responden,  yang  menjawab  Setiap 

Minggu  ada  42 Responden,  yang  menjawab  Setiap Bulan  ada  16 

Responden,  yang  menjawab  Jarang  ada  14 Responden. 

Total  Responden  adalah  100  Responden. 

 

8. Apakah anda pernah memakan Sate Ayam Ponorogo Nyamleng ? 

 pie chart 3.1.4(8)  
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Dari  hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat  apakah  responden  pernah 

memakan  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng ?  Yang  menjawab  Ya  ada  39 

Responden,  sedangkan  yang  menjawab  Tidak  ada  61 Responden. 

Total  Responden  adalah  100  Responden. 

 

9. Apakah anda tahu artinya nyamleng ? 

pie chart 3.1.4(9) 

 

Dari  hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat  apakah  responden  mengetahui 

arti  dari  Nyamleng,  Yang  mengetahui  dan  menjawab  Ya  ada  42  

Responden,   sedangkan  yang  menjawab  Tidak  ada  58 Responden. 

Total  Responden  adalah  100  Responden. 

 

10. Sate Ayam Ponorogo Nyamleng berasal dari Jawa Timur. Selain dari 

Jawa Timur, sate daerah mana lagi yang kalian ketahui ? 

100  Responden  yang  merespon  pertanyaan  ini  adalah  Responden  

memiliki  jawabannya  masing-masing,  berikut  jawabannya  yang  

bermacam-macam: 
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pie chart 3.1.4(10) 

 

Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat jawaban responden 

mengenai sate daerah lain selain Sate Ayam Ponorogo Nyamleng. 

Kebanyakan dari responden menjawab bahwa 2 dari sate padang dan sate 

madura paling banyak menjawab  Sate Padang  21  Responden,  dan  Sate 

Mandura  ada  15  Responden. 
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11. Apakah kalian pernah melihat dan mengetahui Sate Ayam Ponorogo 

Nyamleng ? 

pie chart 3.1.4(11) 

 

Dari  hasil  yang  diperoleh dapat  dilihat  jawaban  responden 

tentang  melihat   dan  mengetahui  letak  Sate  Ayam  Ponorogo 

Nyamleng.  Yang  menjawab  Ya  ada  37 Responden  sedangkan  yang  

menjawab  Tidak  ada  63 Responden. 

Total  Responden  adalah  100  Responden. 

 

12. Jika nama tempat makan/restoran tersebut tidak ada logo yang jelas 

apakah anda merasa bahwa akan sulit mencari tempat makannya? 

pie chart 3.1.4(12) 

 

Dari  hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat  jawaban  responden 

tentang  apakah  sulit  mencari  tempat  makannya,  yang  menjawab  Ya  
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ada  89  Responden,  sedangkan  yang  menjawab  Tidak  ada  11 

Responden. 

  Total  Responden  adalah  100  Responden 

 

13. Apakah Media Promosi perlu dilakukan apabila tempat makan 

tersebut  belum  memiliki  kejelasan  dalam  identitasnya,  karena 

tidak  memiliki  konsistensi  pada  logo,  kartu  namanya,  dsb ? 

pie chart 3.1.4(13) 

Dari  hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat  jawaban  responden 

apakah  perlu  melakukan  media  promosi  yang  menjawab  Ya  ada  93 

Responden,  yang  menjawab  Tidak   ada   5 Responden  dan  yang  

menjawab  Yang Lain  ada  2 Responden. 

Total  Responden  adalah  100  Responden 
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14. Pertama kali anda ke tempat makan, apa yang pertama kali anda  
 

pie chart 3.1.4(14) 
 

Dari  hasil  yang  diperoleh  dapat  dilihat  jawaban  responden 

yang  memilih  yang  mudah  di  lihat,  yang  menjawab  Logo  ada  66 

Responden,  sedangkan  pada  gambar Gambar  ada  34 Responden 

Total   Responden   adalah  100  Responden 

 

3.1.5. Kesimpulan 

Jadi  setelah  diteliti  melalui  sebuah  kuisioner  dan  beberapa  wawancara 

singkat  kepada  manager  dan  juga  owner  dari  Sate  Ayam  Ponorogo 

Nyamleng,  penulis  menyatakan  dari  100  responden  yang  telah  berpartisipasi 

untuk mengisi beberapa pertanyaan tersebut, dan yang menjawab bahwa 

masyarakatpun masih perlu mendapatkan gambaran jelas dari Sate Ayam 

Ponorogo  Nyamleng  dan  juga  mereka  membutuhkan  sebuah  Visua  lIdentity 

yang  lebih  baik  lagi. 
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3.1.6. Observasi Tempat 

Penulis melakukan sebuah observasi secara langsung dan terjun ke lapangan pada 

tanggal 20 Febuari 2018 di Jakarta, untuk mengetahui lokasi yang akan dijadikan 

bahan Tugas Akhir ini. Tujuan penulis mengunjungi tempat tersebut adalah untuk 

mengambil sebuah dokumentasi secara langsung melalui hasil wawancara dan 

juga mengambil beberapa foto yang gunanya adalah sebagai dokumentasi pribadi.  

Berikut beberapa foto tempat makan Sate Ayam Ponorogo Nyamleng yang ada di 

Jakarta : 

 

Tempat  pertama  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng  berdiri  pertama  kali  yaitu 

di  JL.  Bintaro  Utama  3A  NO.  31,  Pd.  Karya,  Pd.  Aren,  Kota  Tangerang  

Banten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.6 Sate Ayam Ponorogo Nyamleng di Bintaro Sektor 3A. 
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Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng   yang  ada   di  dalam  Mall  FX  Sudirman,  

Lantai  5,  Eat  &  Eat,  JL.  Jenderal  Sudirman,  Sudirmann,  Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.6 Sate Ayam Ponorogo Nyamleng di Malll Fx Sudirman. 
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Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng   yang  ada   di  Gandaria  City,  Lantai  2,  Eat 

&  Eat,  Jl  Sultan  Iskandar  Muda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.6 Sate Ayam Ponorogo Nyamleng di Malll Gandaria City. 
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Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng   yang  ada   di  Eat  &  Eat  Kota  Kasablanka  

Lt.  2  Unit  202,  Jl.  Casablanca  Kav  88,  Menteng  Dalam,  Tebet,  Jakarta  

Selatan,  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.6  Sate Ayam Ponorogo Nyamleng di Malll Kota Kasalanka. 
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Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng   yang  ada   di  Mall  Kelapa  Gading  5,  

Lantai  3,  Eat  &  Eat  Jl.  Kelapa  Gading  Boulevard,  Kelapa  Gading,  Jakarta  

Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.6 Sate Ayam Ponorogo Nyamleng di Summarecon Malll Kelapa Gading 
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Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng   yang  ada   di  Pejaten  Village,  Lantai  2,  

Eat  &  Eat,  JL.  Warung  Jati  Barat,  Pasar  Minggu,  Jakarta  Selatan,  Jakarta,  

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.6 Sate Ayam Ponorogo Nyamleng di Lippo Malll Pejanten Village. 

 

Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng   yang  ada   di  Plaza  Indonesia,  RT.9/RW.5,  

Gondangdia,  Menteng,  Central  Jakarta  City,  Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.6 Sate Ayam Ponorogo Nyamleng di Plaza Indonesia. 
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 Metodologi Perancangan 

Metodologi  Perancangan  menurut  Wheeler  (2009:6-7)  ada  beberapa  peroses 

untuk  merancang  sebuah  brand.  Pada  tahap  ini,  penulis  melakukan  

identifikasi  masalah  yang  ada  dengan  cara  melakukan  sebuah  pengamatan  

pada  beberapa  masalah  yang  terjadi  di  lapangannya  kerja  langsung  pada  

Restoran Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng. Penulis  mengunjungi  tempat  yang  

bersangkutan  yaitu  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng untuk mencari  tahu  titik 

permasalahan  yang  didapati  dari  restoran  ini.  Lalu  Identifikasi masalah  ini  

selesai,  kemudian  dapat  dirumuskan ke dalam pertanyaan Bahasa  yang  baik  

dan  benar  yang  bertujuan  untuk  memperkuat  sebuah  latar  belakang  pada  

permasalahan  yang  terjadi  pada  Restoran  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng, 

Penulis  juga  melakukan  sebuah  cara  melalui  pertanyaan  yang  dibuat  dalam  

lembar  pertanyaan  kuesioner  yang  disebarkan  kepada  target   yang  telah  

dituju  untuk  mengetahui  jawaban  konsumen  atau  calon   konsumen  yang  

berbeda-beda  terhadap  sebuah  identitas  visual  Sate  Ayam  Ponorogo  

Nyamleng.  Lalu  tidak  hanya  membuat  kuisioner  online  tetapi  penulis juga 

menggunakan  sebuah  wawancara  langsung  ditempat  untuk  dapat  mengetahui  

informasi  yang  lebih  lengkap  tentang  profil  Sate  Ayam  Ponorogo  

Nyamleng.  Yang  dikerjakan  penulis  pada  tahapan  awal  ini  adalah  mencari  

narasumber  yang  ingin  di  wawancarai,  manager dan  owner  dari  Sate  Ayam  

Ponorgo  Nyamleng.  Penulis  melakukan  sebuah  observasi  langsung  yang  ada  

disetiap  cabangnya  tujuannya  agar  penulis  dapat  merasakan  suasana  yang  
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ada,  dan  meneliti  apa  kekurangan  yang  dimilikinya  dan  melihat  siapa  target  

yang  cocok   untuk  datang  kesana.  

-Setelah  penulis  mendapati  kendala  dan  masalah  yang  ada,  penulis  

kemudian  menentukan  sebuah  tanggapan  kepada  owner  langsung  dari  Sate  

Ayam  Ponorogo  Nyamleng  ini  dengan  menyesuaikan  target  yang  telah  

dipilih  yang  sudah  dibuat  pada  Bab  pertama  yaitu   Latar  Belakang. 

-Pada  proses  selanjutnya  yang  dilakukan  penulis  adalah  dengan  membuat  

langkah  selanjutnya  untuk  membuat  mindmap  atau  brainstorming  untuk 

tujuannya  adalah  agar  dapat  menentukan  big  idea  nya.  Pada  proses  

pembuatan  Mindmapping  atau  brainstorming  penulis  membutuhkan  tidak  

adanya  sebuah  batasan   didalam  menuangkan  sebuah  ide  kreatif  yang  akan  

menghasilkan  ide  yang  baik  yang  nantinya  pada  ide  tersebut  dapat  

digunakan  untuk  merancang  sebuah  Identitas  Visual  pada  Sate  Ayam  

Ponorogo  Nyamleng  yaitu  logo  yang  sesuai  dengan  profilnya.  Setelah 

membuat  dan  juga  menentukan  big  idea,  lalu  penulis  menentukan  kata  

kunci  dan  tone  of  voice  yang  sesuai  pada  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng.  

-Tahap  selanjutnya  setelah  menentukan  kata  kunci  dan  tone  of  voice  penulis  

melakukan  proses  selanjutnya  adalah  membuat  sketsa  logo  manual  dan  

setelah  itu  di  aplikasikan  langsung  ke  dalam  bentuk  digital  yang  dibuat  

beberapa  macam  yang  dapat  di  asistensikan  ke  dosen  pembimbing  maupun  

dosen  spesialis  untuk  diberikan  arahan  yang  tepat  dan  sesuai  dalam  

melakukan  proses  pembuatan  dan  menyelesaikan  tahapan  tersebut.  Dengan  

membuat  sebuah  logo  yang  akan  dibuat  untuk  Restoran  tersebut  penulis  
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mengerjakan  di  Adobe  Illustrator  (AI)  dengan  menggunakan  vector.  Pada  

tahap  pembuatan  logo,  maka  logo  tersebut  harus  sudah  memiliki  tone  of  

voice  untuk  mewakilkan  dari  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng  tersebut.  

-Tahap  selanjutnya  adalah  penulis  akan  menentukan  sebuah  media  apa saja  

yang  cocok  dan  akan  digunakan  untuk  mengaplikasikan  sebuah  Logo  

Identitas  Visual.  Seperti  diaplikasikan  kedalam  bentuk  kartu  nama, nota  pada  

restoran,  packaging  yang  cocok,  nomor  meja,  dan  sebagainya.  

Pengaplikasian Identitas  Visual  pada  beberapa  media  yang  digunakan  di  

Restoran  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng  yang  berguna  dalam  memperkuat  

sebuah  Identitas  Visual  yang  baru  sehingga  dapat  dengan  mudah  masyarakat  

mengenal  Logo  baru  yang  ada.  

-Setelah  melakukan  sebuah  Perancangan  Visual  Identity  Sate  Ayam  

Ponorogo  Nyamleng  ini,  Logo  yang  sudah  ada  akan  dibuat  sebuah  buku  

panduan  yaitu  Buku  GSM  (Graphic  Standard  Manual)  yang  berguna  untuk  

memberikan  tahap  pengaplikasian  langsung  pada  proses  pembuatan  logo  dan  

sebagainya.  Tujuan  penulis  membuatkan  Buku  GSM (Graphic  Standard  

Manual)  adalah  untuk  membuat  aturan  khusus  yang  tidak  boleh  dilanggar  

dengan  sepele,  karena  didalam  buku  tersebut  memiliki  beberapa  aturan  

khusus  yang  dimilikinya  sehingga  tidak  sembarang  orang  akan  melanggar  

aturan  yang  sudah  ada.  Pada  aturan  yang  sudah  ada  ini  juga  untuk menjaga 

konsistensi  pada  bentuk  awal  yang  telah  diciptakan  sesuai  dengan  proses  

tahapan  pembuatan  Identitas  Visual  pada  Logo. 
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3.2.1. Perancangan  Copywriting 

Menurut  Landa  (2011:330&420)  Seorang  copywriter  adalah  seorang  

profesional  yang  bertanggung  jawab  untuk  membuat   sebuah  ide  yang  

kreatif  dan  menulis  dan  memperriksa  pekerjaan  yang  sudah  dikerjakan  

sebelum  diberikan  kepada  klien.  Untuk  itu  mereka  yang  berprofesi  sebagai  

seorang  copywriter,  mereka  harus  bisa  mengatur  kata-kata  dalam  sebuah  

iklan  yang  tujuannya  adalah  untuk  membuat  sebuah  dampak  pada  

konsumen.  Mereka  memilih  kalimat  dan   kata-kata  yang  baik  dan  cocok  

digunakan  dalam  sebuah  iklan  dengan  produk  dan  target  audience  agar  

dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Mereka  bekerja  dengan  cara  menunukkan  

kesan  atau  sebuah  pemikiran  bahwa  adanya  kata-kata  yang  hadir  di  dalam  

pikiran  pembaca,  semua  itu  adalah  untuk  menarik  nilai-nilai  konsumen  

untuk  mengajak  dan  mengumpulkan hasil  yang  baik  dari  konsumen. 

 

3.2.2. Perancangan  Supergrafik 

Dari  seluruh  data  yang  sudah  dikumpulkan  melalui  wawancara,  memberikan  

kuisioner,  serta  mendapatkan  jawaban  langsung  dari  beberapa  responden  

yang  menanggapinya,  bahwa  penulis  menjelaskan  bahwa  Sate  Ayam  

Ponorogo  Nyamleng  ini  masih  belum  memiliki  Logo,  maka  masyarakat  

yang  ada  di sekitar  Tangerang  dan  Jakartapun  tidak  menyadari  kehadiran  

Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng  ini  dikarenakan  belum  memiliki  logo,  lalu  

Sate  Ayam  Ponorogo Nyamleng  ini  berasal  dari  daerah  Ponorogo  Jawa 

Timur,  yang  pertamakali  didirikan  pada  tahun 1990.  Restoran  ini  dimiliki   
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oleh  keluarga  besar  yang  keturunannya  langsung  sudah  berasal  dari  daerah  

Ponorogo  Jawa  Timur  asli,  dan  Restoran  Sate Ayam Ponorogo  Nyamleng  ini  

pun  turun  temurun.  Sudah  28  tahun  berdiri  tetapi  sampai  saat ini  belum  

juga  memiliki  identitas  visual  yang  jelas  dan  masyarakatpun  masih  bingung  

membedakan  sate  ayam  ponorogo  yang  lainnya.  Oleh  karena  itu  penulis  

membuat  suatu  konsep  untuk  membuat  Logo  pada  Restoran  Sate  Ayam  

Ponorogo  Nyamleng  ini,  dengan   membuat  sebuah  mindmapping,  

brainstorming,  tone  of  voice,  untuk  melakukan  sebuah  Perancangan  Visual  

Identity Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng. 

Karena  adanya  ketidak  jelasan  konsep  dan  identitas  visualnya  maka  

beberapa  orangpun  tidak  mengetahui  keberadaannya  dan  juga  dengan  hal  ini  

maka  Restoran  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng  ini  dapat  membuat  

pengunung  untuk  ragu  untuk  datang  karena  belum  mengenalnya.   

Solusi  terbaik  yang  penulis  berikan  adalah  untuk  membuat  suatu  

perancangan  identitas  visual  yaitu  Logo  yang  tujuannya  adalah  untuk  

menyampaikan  atau  mewakilkan  Sate  Ayam  Ponorogo  Nyamleng  ini  dapat  

dikenal  masyarakat  dengan  baik  dan  juga  dapat  diterima  oleh  masyarakat,  

agar  dengan  adanya  solusi  ini  masyarakat  akan  berani  berkunjung  dan  mulai  

mencoba  masakan  dari  Ponorogo  ini.  Tempatnya  menampilkan  kesan  yang  

tradisional  karena  mereka  menampilkan  Ponorogo  sebagai  tempat  yang  

berasal  dari  Jawa  Timur,  orang  Jawa  biasanya  masih  menjaga  nilai  dan  

kebudayaan  tradisional  dari  daerahnya.  Lalu  karena  owner  yang  memilikinya  

sudah  turun  temurun  maka  kesan  hangat  yang  ada  adalah  untuk  mewakilkan  
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bahwa  keluarga  yang  sedang  bersama  atau  berkumpul  akan  terlihat  hangat  

karena  memancarkan  kasih  sayang  antara  sesamanya.  

Logo  yang  dirancang  adalah  ingin  menampilkan  kesan  adat  dari  daerah  

Ponorogo  yang  sudah  terkenal  dan  menjadi  ciri  khas,  yaitu  Ponorogo.  

Dibuat  siluet  Reog  pada  background  nya  untuk  menampilkan  perwakilan  

langsung  bahwa  Sate  Ayam  Ponorogo  berasal  dari  daerah  Ponorogo  Jawa  

Timur,  lalu  pada  siluet  Reog  tersebut  di  isi  dengan  elemen  gambar  burung  

merak  yang  berada  pada  bagian  atas  Reog.  Tidak  lupa  juga  gambar  

tambahaannya  adalah  ayam  yang  sedang  memakai  baju  adat  pada  umumnya,  

baju  sate  yang  berwarna merah  garis-garis.  Tagline  dari  Sate  Ayam  

Ponorogo  Nyamleng  tersebut  adalah  “NYAMLENG”,  artinya  adalah  Sangat  

Enak,  bahasa  yang  diambil  dari  kata  “NYAMLENG”  tersebut  adalah  bahasa  

Jawa  Timur.  Karena  sangat  menghargai  tempat  kelahirannya,  owner  pun  

masih  menjaga  budaya  yang  ada  dari  Jawa  Timur. 
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