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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk menciptakan sebuah identitas visual yang saat ini 

belum dimiliki oleh Bakmi 103. Identitas visual ini akan diterapkan pada cabang 

Bakmi 103 yang baru. Menurut pemilik, cabang yang sudah didaftarkan adalah 

di area Mall Kelapa Gading. Selain karena kepadatannya, kawasan Kelapa 

Gading dipilih pemilik karena masih berada dalam area Jakarta Utara sehingga 

pemilik beranggapan bahwa akan banyak warga yang mengenal atau pernah 

mendengar tentang Bakmi 103. 

 

Identitas visual ini penting mengingat cabang yang akan dibuka adalah di dalam 

sebuah mall, sehingga kompetisi yang akan dihadapi dengan sesama pelaku 

bisnis restoran sangatlah besar. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah riset 

menyeluruh mengenai Bakmi 103 supaya peneliti mampu menemukan nilai-

nilai yang dapat diangkat menjadi kekuatan bagi Bakmi 103 menjadi sebuah 

identitas visual. 

 

3.2 Profil Klien 

Bakmi 103 adalah restoran chinese food yang memiliki specialty pada masakan 

bakminya. Restoran ini didirikan oleh (alm.) Bapak Po Siswoyo dan istrinya, 

Ibu Maryati Kwee pada tanggal 2 Juli 1975 di Jalan 103 Barat, Tanjung Priok, 

Jakarta Utara. Bisnis restoran ini berawal dari keputusasaan Bapak Siswoyo dan 

Ibu Maryati akibat bisnis sebelumnya yang terus merugi – sebelumnya Pak 
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Siswoyo dan Ibu Maryati memiliki bisnis becak dan ojek sepeda, namun 

mengalami kerugian karena becak dan sepedanya kerap kali dicuri oleh para 

pekerjanya. Kemahiran pasangan suami istri dalam memasak menjadi dasar 

kuat untuk mendirikan Bakmi 103 ini. Pada awal didirikan tahun 1975, Bakmi 

103 hanya berupa tenda yang buka dari sore hingga malam hari setiap harinya 

di depan kediaman keluarga Bapak Siswoyo. Dengan memperkerjakan seorang 

juru masak bernama Koh Acu dan bantuan kelima orang anak dari Bapak 

Siswoyo, rumah makan ini mulai dirintis dan lama kelamaan semakin dikenal 

oleh masyarakat di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.  

 

Kini, Bakmi 103 yang dulunya berupa tenda telah berkembang menjadi sebuah 

restoran. Konsistensi rasa menjadi kekuatan utama restoran ini dalam menjaring 

pelanggan. Tidak sedikit orang yang datang ke restoran ini merupakan 

pelanggan setia sejak lama. Bahkan banyak di antara pelanggan setia yang 

sudah berpindah dari kawasan Tanjung Priok namun tetap rela datang dari jauh 

untuk menikmati masakan di Bakmi 103. 

 

Di tahun 2012, adanya pembangunan Jalan Tol Pelabuhan Tanjung Priok di 

jalan raya depan restoran Bakmi 103 (tepatnya di Jalan Yos Sudarso, Jakarta 

Utara) menyebabkan Bakmi 103 tergusur hingga kurang lebih setengah area 

restorannya. Meskipun akan tetap beroperasi, penggusuran setengah area 

restoran Bakmi 103 ini tentu memberi kerugian bagi pihak pemilik. Hal ini 

memicu munculnya rencana pemilik Bakmi 103 – saat ini Bakmi 103 dikelola 

oleh para anak dari (alm.) Bapak Siswoyo dan Ibu Maryati – untuk membuka 

cabang-cabang restoran demi menjaga keberlangsungan Bakmi 103. 
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3.3 Tahapan Kerja 

3.3.1 Wawancara Pemilik 

Wawancara dengan pemilik dilakukan untuk mengetahui profil dari Bakmi 

103, alasan penciptaan Identitas visual, dan target yang ingin dicapai oleh 

Bakmi 103.   

 

Berdasarkan wawancara dengan pemilik, Identitas Visual diperlukan oleh 

Bakmi 103 karena Bakmi 103 hendak memperluas bisnisnya dengan membuka 

cabang. Saat ini Bakmi 103 belum memiliki atribut identitas visual, sementara 

Identitas visual memegang peranan penting ketika Bakmi 103 membuka 

cabang barunya. Pertama sebagai tanda pengenal / penunjuk tentang adanya 

Bakmi 103 di lokasi baru tersebut. Dan kedua sebagai pembeda dengan 

restoran-restoran lain yang ada.  

 

Pada cabang barunya, Bakmi 103 tentunya akan memperoleh pasar yang baru 

dan lebih luas. Pelanggan-pelanggan Bakmi 103 Tanjung Priok, telah sangat 

lama mengenal Bakmi 103 sebagai restoran dengan rasa dan kesan tertentu. 

Tetapi berbeda halnya dengan para target baru dari Bakmi 103. Salah satu 

fungsi dari identitas visual di sini adalah memunculkan kesan tertentu yang 

ingin ditampilkan / ditonjolkan oleh Bakmi 103 kepada pelanggan-

pelanggannya. 
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Target audience yang hendak diraih oleh Bakmi 103 sebagai sebuah restoran 

chinese food dengan specialty bakmi dijabarkan sebagai berikut: 

i. Geografis: Jakarta, Jakarta Utara. 

ii. Demografis: Keluarga dengan kelas menengah ke atas. Ras dan 

kepercayaan audience umum, tetapi diutamakan kaum Tionghoa. 

iii. Psikografis dan behavioral: Kelompok konsumen dengan gaya hidup 

modern, mobilitas tinggi -  gemar pergi ke mall dan makan di luar rumah.  

 

Sementara target yang dijabarkan oleh pemilik mengenai cabang baru dari 

Bakmi 103 adalah menjadi sebuah bisnis dengan sistem pengelolaan yang 

lebih modern dan profesional, namun tidak meninggalkan nuansa tempo dulu 

dengan tetap menampilkan sisi oriental mengingat asal-usul dari pemilik, dan 

melihat bahwa Bakmi 103 ada restoran dengan genre chinese food. 

 

Berdasarkan wawancara dengan pemilik, berikut adalah penjabaran peta 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Bakmi 103. 

 
Strengths Weakness 

• Rasa yang enak dan 

konsisten sejak tahun 

1975 

• Memili banyak pelanggan 

setia dengan ikatan 

emosional yang kuat. 

• Belum adanya identitas 

visual 

• Sistem manajemen dan 

pembukuan yang 

konvensional 

• Parkir mobil pengunjung 

yang terbatas. 
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Oppurtunities Threats 

Melihat konsistensi kualitas 

masakan selama 37 tahun, dan 

pelanggan yang telah banyak dan 

tersebar luas, Bakmi 103 

berpeluang melebarkan sayapnya 

dengan mambuka cabang-cabang 

baru 

Pembangunan jalan tol 

menggusur area restoran dan 

menyebabkan penurunan jumlah 

konsumen. Apabila tidak cepat 

beradaptasi dengan membuka 

cabang lain, bukan tidak mungkin 

Bakmi 103 akan semakin redup, 

bahkan mati. 

 
Tabel 3.1 Analisis SWOT 

 

3.3.2 Wawancara Entitas Sejenis 

Dari sebuah warung kecil kaki lima, menjadi sebuah restoran dengan banyak 

cabang bukannya tidak mungkin. Sebagai acuan entitas sejenis, tengok saja Jun 

Njan. Jun Njan merupakan salah satu legenda restoran Tionghoa di Jakarta, 

yang pertama kali didirikan pada tahun 1956. Jun berarti ‘selamanya’, dan Njan 

berarti ‘sumber’. Penamaan Jun Njan dapat diartikan sebagai selalu ingat dari 

mana Anda berasal. 

 

Dengan prinsip inilah Tjoe Foek Lin dan Wong Njan Tjhoei membuka restoran 

pertama mereka di Tanjung Priok pada tahun 1956, dibantu oleh 5 orang 

anaknya. Restoran pertama masih berupa warung tenda, kemudian berkembang 

menjadi restoran rumahan, Jun Njan membuka cabang pertama mereka di area 

ruko di Jalan Batu Ceper, Jakarta Pusat pada sekitar tahun 1970. Sejak 5 tahun 

yang lalu Jun Njan dipegang oleh generasi ketiganya. Generasi ketiga Jun Njan 
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berusaha meraih kembali kejayaan Jun Njan yang sempat kurang populer. 

Dengan semangat yang baru, generasi ketiga membuka gerai-gerai Jun Njan di 

berbagai mall karena kawasan ruko dianggap sudah kurang menjanjikan. Saat 

ini Jun Njan telah memiliki 11 outlet yang tersebar seperti di Batu Ceper, 

Pondok Indah, Kelapa Gading, Pluit, BSD, dan Grand Indonesia. 

 

Jun Njan dengan generasi barunya hadir dengan semangat membawa konsep 

baru bagi Jun Njan, yaitu traditional meets modern. Jun Njan tetap 

menampilkan menu tempo dulu seperti udang rebus dan cumi goreng saos Jun 

Njan, tetapi diiringi dengan menu-menu modern untuk beradaptasi dengan pasar 

– seperti adanya menu udang telor asin. Untuk suasana ruangan pun, Jun Njan 

menghadirkan interior ala modern Chinese. Media promosi yang dipilih pun 

lebih terbuka dan casual, misalnya melalui website dan social media. 

 

Untuk identitas visual, Jun Njan baru menggunakan logo pada saat membuka 

cabang di Batu Ceper, dan hanya berupa tulisan. Logo yang ada saat ini 

digunakan ketika outlet Jun Njan telah berkembang, terutama di mall-mall. 

 

 

Gambar 3.1 Logo Jun Njan 

(http://www.diskonbuzz.com/admin/images/merchantlogo/122.jpg) 
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Makna logo Jun Njan kembali kepada arti dari kata Jun Njan itu sendiri – yakni 

sumber abadi. Berdasarkan wawancara, ada dua warna logo Jun Njan yang 

digunakan pada cabang – cabangnya, yakni emas dan biru. Tidak ada makna 

dibalik penggunaan warna tersebut, hanya merupakan pilihan dari masing-

masing anak yang mengelola restoran Jun Njan. 

 

Jun Njan sebagai referensi entitas sejenis makin mendukung langkah Bakmi 

103. Lewan Jun Njan, Bakmi 103 dapat mengambil contoh bahwa restoran kecil 

pun dapat berkembang menjadi sedemikin besar dengan pengelolaan citra yang 

baik. Lewat referensi entitas sejenis ini pula lah dapat diambil kesimpulan 

bahwa penting untuk memiliki identitas visual ketika akan mengadakan 

perluasan bisnis. Menurut wawancara dengan pihak Jun Njan, logo menjadi 

simbolisasi penting yang membedakan satu resoran dan lainnya. Logo juga 

menjadi penanda dan jaminan kualitas bagi para pelanggan terhadap entitas.  

 

3.3.3 Wawancara Pelanggan 

Untuk menemukan kesan atau nilai-nilai apa saja yang ditangkap oleh para 

pelanggan terhadap restoran Bakmi 103, penulis mengadakan wawancara 

kepada 10 orang pelanggan yang dipilih secara acak. Teknik wawancara dipilih 

untuk mendapatkan jawaban yang lebih personal.  

 

Berdasarkan wawancara dengan para responden, penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut; Hal yang membuat para responden tetap setia 

mengunjungi Bakmi 103 adalah rasa dan kualitas masakan yang tetap konsisten 

dari masa ke masa. Di luar soal rasa hal yang sangat menonjol dari Bakmi 103 
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adalah suasana nostalgia yang membangkitkan memori para responden. 

Misalkan saja seorang responden bercerita bahwa beliau telah menjadi 

pelanggan Bakmi 103 sejak SD. Bakmi 103 pertama kali diperkenalkan oleh 

almarhum ibunya. Responden bercerita bahwa Bakmi 103 menjadi tempat untuk 

kencan dengan suaminya yang kini telah meninggal. Saat penulis melakukan 

wawancara, responden tersebut datang dengan anak-anaknya yang juga 

menggemari Bakmi 103.  

Nilai lain yang juga dianggap menjadi ciri khas dari Bakmi 103 oleh para 

pelanggannya adalah kesederhanaan dari restoran dan keramahan dari pemilik 

Bakmi 103, sehingga muncul rasa kekeluargaan ketika mengunjungi Bakmi 103. 

 

Ciri khas atau nilai-nilai yang dikenang oleh para pelanggan Bakmi 103 inilah 

yang menjadikan Bakmi 103 mampu bertahan hinggal usianya yang ke 37 tahun 

ini. Berdasarkan wawancara, konsistensi ini jugalah yang menjadikan Bakmi 

103 sebagai salah satu restoran dengan masakan bakmi terbaik di kawasan 

Tanjung Priok sehingga banyak orang menyebut Bakmi 103 sebagai “Bakminya 

Tanjung Priok”.  
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3.3.4 Perancangan 

Berdasarkan analisa dari sumber-sumber penelitian, penulis mengambil 

kesimpulan melalui 4 buah nilai yang dapat dikembangkan menjadi dasar dari 

identitas visual Bakmi 103, yaitu sebagai berikut: 

1. Nostalgia  

2. Kesederhanaan  

3. Tanjung Priok 

4. Oriental 

 

Selanjutnya penulis melakukan brainstorming dengan menjabarkan nilai atau 

kata - kata kunci di atas dalam sebuah peta pikiran. Berikut adalah hasil 

penjabarannya; 

 

Gambar 3.2 Mindmapping 
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Pada tahap berikutnya, penulis membuat rancangan moodboard untuk masing-

masing kata kunci yang ada; 

1. Nostalgia / memori 

 
Gambar 3.3 Moodboard Nostalgia 1 

 

 

Gambar 3.4 Moodboard Nostalgia 2 
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Gambar 3.5 Moodboard Nostalgia 3 

 
2. Kesederhanaan  

 
Gambar 3.6 Moodboard Kesederhanaan 1 
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Gambar 3.7 Moodboard Kesederhanaan 2 

 
Gambar 3.8 Moodboard Kesederhanaan 3 
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3. Tanjung Priok 

 
Gambar 3.9 Moodboard Tanjung Priok 1 

 
Gambar 3.10 Moodboard Tanjung Priok 2 
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4. Oriental 

 

Gambar 3.11 Moodboard Oriental 1 

 

Gambar 3.12 Moodboard Oriental 2 
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Gambar 3.13 Moodboard Oriental 3 

 

Setelah proses pengumpulan dan pembuatan moodboard, penulis berlanjut pada 

tahap pembuatan sketsa manual. Identitas visual pertama yang akan dibuat 

adalah logo, yang nantinya akan diaplikasikan pada berbagai media sebagai 

suatu rangkaian identitas visual. Sketsa yang dibuat tentunya berorientasi 

kepada nilai-nilai yang telah didapatkan dari penelitian, dengan dibantu 

moodboard  yang telah disusun sebelumnya. 

 

Pada tahap awal pembuatan sketsa, penulis mencoba mengeksplorasi beberapa 

objek untuk dijadikan logo dengan berorientasi pada apa yang telah disusun 

dalam moodboard. Misalnya, penulis mencoba mengeksplorasi pigura yang 

memberikan kesan nostlagia, kemudian juga perahu yang melambangkan 

Tanjung Priok. Eksplorasi dilakukan baik secara bentuk maupun posisinya, Ada 

yang berbentuk perahu kayu biasa, ada pula perahu kertas yang dalam 
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moodboard digolongkan dalam kelompok yang memberikan kesan nostalgia. 

Penulis kemudian mengeksplor bentuk mangkok dan mi yang biasa digunakan 

dalam logo-logo restoran bakmi. Untuk menyesuaikan dengan keywords yang 

ada, mangkok dianalogikan menjadi sebuah perahu, dan ombak diandaikan 

seperti mi dalam proses eksplorasi. 

 

Gambar 3.14 Sketsa Manual 1 

 
Piring dan sumpit juga tak luput dari proses ekspolari dan pembuatan sketsa 

manual. Pada tahap ini, penulis juga mulai mengeksplorasi bentuk jangkar dan 

kemudi kapal. Ada pula penggambaran dari kata kunci kekeluargaan dengan 

mengekplorasi bentuk hati. Atau pun kata kunci kesederhanaan dengan 

eksplorasi bentuk rumah. 
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Gambar 3.15 Sketsa Manual 2 

 

 
Gambar 3.16 Sketsa Manual 3 

 

Dari bentuk rumah, penulis mencoba mengeksplorasi kata rumah dengan cara 

yang berbeda di luar penggambaran bangunan atau pun atap. Munculah ide 

untuk mengekplorasi kata rumah dalam bahasa Cina; 家 (jiā), sekaligus sebagai 

bentuk eksplorasi kesan Oriental. 
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Gambar 3.17 Sketsa Manual 4 

 

Karakter jiā tersebut kemudian digabungkan dengan simbol – simbol oriental 

yang sering muncul ketika pembuatan moodboard. Bentuk simbol Cina tersebut 

kemudian juga coba digabungkan kembali dengan bentuk rumah secara fisik. 

 

 

Gambar 3.18 Sketsa Manual 5  
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Bentuk dari simbol Cina tersebut kemudian juga penulis coba gabungkan 

dengan elemen lain yang ada dalam proses pembuatan karya, yakni jangkar 

yang melambangkan Tanjung Priok. Ternyata bentuk jangkar pas jika 

digabungkan dengan simbol ini, karena mampu memberikan kesan simetris 

seperti simbol – simbol Cina serupa yang secara visual tampil simetris. 

 

 
Gambar 3.19 Sketsa Manual 6 

 

 

Setelah melalui proses sketsa secara manual, tahap yang dilakukan selanjutnya 

adalah menyeleksi pilihan – pilihan sketsa untuk kemudian diproses secara 

digital menjadi alternatif logo. Beberapa alternatif yang didigitalkan adalah 

konsep mangkok yang menjadi perahu layar, mi yang menjadi ombak, mangkok 

yang dianalogikan menjadi kurva pada jangkar, bentuk piring cina yang 

dianalogikan menjadi kemudi kapal, eksplorasi bentuk hari benjadi mangkok, 

meja lipat dan kursi bakso yang menjadi ciri dari Bakmi 103, dan sebagainya. 

Berikut adalah ilustrasi dari alternatif digital yang dibuat oleh penulis; 
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Gambar 3.20 Sketsa Digital 1 

 

Pada tahap pembuatan sketsa digital juga muncul beberapa ide baru yang 

sebelumnya belum ada saat proses sketsa manual, seperti konseptangan yang 

bergandengan. 

 
Gambar 3.21 Sketsa Digital 1 
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Dari alternatif-alternatif logo yang ada, penulis memilih logo berikut untuk 

diterapkan menjadi identitas visual dari Bakmi 103. 

 

 

Gambar 3.22 Logo Pilihan Awal 
 
 

Logo yang telah terpilih ini kemudian mengalami sedikit perubahan dalam 

proses pengerjaannya 

 

Gambar 3.23 Sketsa Perubahan Jangkar 
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hingga terpilihlan logo berikut menjadi logo final Bakmi 103. 

 

 

Gambar 3.24 Logo Final 
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