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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan kuliner di dunia terus 

berkembang dan melakukan banyak inovasi demi memuaskan para peminatnya. 

Perkembangan kuliner tersebut pun terus berkembang di Indonesia terutama 

pada bisnis cake and pastry. Menurut Chef Billy Kalangi dengan keyakinannya 

bahwa orang yang bergerak di bisnis cake and pastry tidak akan pernah mati. 

Hal ini didasari dari karakter masyarakat Indonesia yang gemar akan cemilan. 

(www.bakerymagazine.com,13 April 2013).  

 Seperti yang kita ketahui bahwa bagi orang yang memilih untuk 

menggeluti bidang usaha cake and pastry, cepat ataupun lambat bisa menjadi 

besar. Sama halnya dengan perusahaan cake and pastry terkenal di Indonesia 

yaitu The Harvest. Bisnis kue milik Lal De Silva yang dimulai sejak tahun 2004 

ini terus melaju dan berkembang pesat. The Harvest  merupakan salah satu toko 

cake terkenal di Indonesia dan sampai saat ini telah memiliki empat belas outlet  

di daerah Jakarta, Bandung, Surabaya dan Malang. Di samping itu ada pula 

Cheese Cake Factory yang terkenal akan cheese cake nya yang lezat. Cheese 

Cake Factory didirikan pada tahun 2004 di Jakarta yang dinaungi oleh PT Mount 

Scopus Indonesia yang dikepalai oleh Lal De Silva. Toko kue Cheese Cake 

Factory ini telah memiliki tujuh outlet yang tersebar di Jakarta.

Perancangan Brand Identity..., Natasha Angelia, FSD UMN, 2013 



 2 

Untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, The Harvest, 

Bakerzin dan Cheese Cake Factory menyampaikan identitas brand-nya secara 

konsisten. Seperti contohnya The Harvest yang menyampaikan identitasnya 

sebagai brand yang glamour, ekslusif dan high-end. Ikon yang digunakan oleh 

The Harvest saat awal berdirinya merupakan artis yang memiliki good 

personality dan berkelas seperti Dian Sastrowardoyo, yang sebelumnya 

menampilkan Ari Wibowo dan Tora Sudiro sebagai ikonnya. Lalu ada Cheese 

Cake Factory yang brand – nya berbicara tentang Cheese Cake terbaik di kota 

ini dengan memiliki konsep toko yang minimalis dan elegant. Disamping itu ada 

pula Bakerzin yang brand – nya berbicara tentang premium quality, expert dan 

high-end. 

Penyampaian identitas yang kuat ini belum dilakukan oleh Billiechick 

Cakes and Patisseries. Billiechick Cakes and Patisserie merupakan perusahaan 

kue asal Taiwan yang didirikan oleh Chen Mei Fong dan Chang Bi El pada tahun 

1994. Sampai sekarang ini, Billiechick Cakes and Patisserie telah memiliki 

sembilan  cabang yang terletak di mall-mall ternama. Selain The Harvest, masih 

ada banyak lagi toko cakes and patisseries di Indonesia dan salah satunya yaitu 

Billiechick Cakes and Patisserie.  

Observasi yang telah dilakukan pada tanggal 3 Maret 2013 menunjukan 

bahwa tidak ada standar yang pasti untuk setiap elemen visual yang terletak di 

toko, mulai dari logo, kemasan, seragam waiter dan waitress. Seperti yang 

dijelaskan oleh Freddy Rangkuti pada bukunya yang berjudul ‘The Power of 

Brand’ (2008, Hlm. 222) menjelaskan bahwa memiliki brand atau merek yang 

Perancangan Brand Identity..., Natasha Angelia, FSD UMN, 2013 



 3 

kuat merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan. Brand yang kuat tidak 

hanya terdapat pada produk yang dihasilkan, tetapi juga terdapat pada 

perusahaan.  

Atas permasalahan tersebut maka penulis mengambil tema Perancangan 

Ulang Brand Identity Billiechick Cakes and Patisseries sebagai Tugas Akhir. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalahnya adalah: 

1. Bagaimana merancang brand identity Billiechick Cakes and Patisseries? 

2. Bagaimana perancangan visualisasi brand identity Billiechick Cakes and 

Patisseries berikut dengan pengaplikasiannya dan identity guidelines 

nya? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Tugas Akhir ini fokus untuk merancang brand identity kue Billiechick Cakes and 

Patisseries. Selain itu penulis merancang visualisasi brand identity berikut 

dengan pengaplikasian dan identity guidelines nya yang dimana identity 

guidelines tersebut berisi tentang panduan detail penggunaan logo agar dalam 

pengaplikasiannya, logo tersebut tetap konsisten.  

 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan Tugas Akhir dengan judul "Perancangan Brand Identity Billiechick 

Cakes and Patisseries " adalah: 
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1. Merancang ulang brand identity Billiechick Cakes and Patisseries. 

2. Membuat perancangan visualisasi brand identity Billiechick Cakes and 

Patisseries berikut dengan pengaplikasiannya dan identity guidelines nya.  

 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari Tugas Akhir dengan judul "Perancangan Brand Identity Billiechick 

Cakes and Patisseries " yaitu: 

1. Agar Billiechick Cakes and Patisseries memiliki identitas yang jelas. 

2. Agar konsumen bisa mengenali Billiechick Cakes and Patisseries. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Metodologi yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data yaitu: 

1. Wawancara. Mengadakan wawancara kepada pemilik atau manager 

Billiechick Cakes and Patisseries untuk mendapatkan data-data 

perusahaan. Selain wawancara dengan pihak Billiechick Cakes and 

Patisseries, penulis juga melakukan wawancara pada pihak The Harvest, 

Bakerzin dan Cheese Cake Factory untuk menanyakan info mengenai 

perusahaan. 

2. Survey. Teknik sebar angket ini digunakan untuk menanyakan kepada 

para konsumen mengenai Billiechick Cakes and Patisseries. 

3. Observasi. Mengunjungi toko-toko kue kompetitor daripada Billiechick 

Cakes and Patisseries untuk mempelajari aplikasi atau penyampaian 

identitas brand para kompetitor. 
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