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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum Mawar Bride 

3.1.1. Sejarah Mawar Bride 

Mawar Bride adalah salah satu bidang usaha yang bergerak di bidang jasa 

fotografi, bridal, dan salon. Perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga yang 

dikelola pertama kali pada 1975 dengan nama Mawar di Singkawang, 

Kalimantan, oleh orang tua dari Susy, pemilik Mawar Bride di Jakarta. Keahlian 

orang tua Susy menurun padanya. Sejak belia, Susy senang dengan tata rias. 

Kesukaannya terhadap dunia bridal tidak main – main, pada 1990 beliau mencari 

ilmu mengenai tata rias dan bridal hingga ke China, Korea, dan Jepang. Setelah 

mengalami kemajuan di Singkawang, Susy membuka Mawar Group di Jalan 

Jelambar Selatan, Jakarta Barat, pada 1994. 

 
Gambar 3.1 Logo Mawar Bride 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 

Perancangan Ulang..., Sunny Anny, FSD UMN, 2015



21 
 

Susy membuka usaha ini bersama dengan suami, Herry, yang merupakan 

seorang fotografer. Sepuluh tahun kemudian dilakukan pergantian nama menjadi 

Mawar Bride untuk memfokuskan pada jasa Bridal, walaupun jasa fotografi dan 

tata rias untuk jenis acara lain tetap tersedia. Usaha salon dipegang oleh adik 

Herry, yaitu Yani. Prestasi Mawar Bride telah terbukti dengan banyaknya jumlah 

klien yang telah ditangani dan lamanya usaha ini telah berdiri. Dengan kualitas 

dan pelayanan yang baik, Mawar Bride memberikan harga terjangkau bagi 

pelanggannya. Pangsa pasar Mawar Bride berada di kelas ekonomi menengah. 

 
Gambar 3.2 Susy dan Herry, pemilik Mawar Bride 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 
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Gambar 3.3 Interior Mawar Bride 
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 

3.1.2. Jasa Mawar Bride 

Mawar Bride melayani beberapa pilihan paket full service bridal salon, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Paket Accasia (Rp 14.800.000,00) 

Paket ini termasuk sewa gaun pengantin, make up & hair do dan tes make 

up, pembetulan make up satu kali, crown pengantin dan slayer, satu set 

aksesoris (anting dan kalung), sarung tangan untuk pengantin pria/wanita, 

satu kali facial, gaun pengapit untuk satu dewasa, bunga tangan fresh, 

voucher kue pengantin senilai Rp 1.000.000,00, foto studio selama 4 jam, 

12 lembar foto studio, dua album foto liputan (15 lembar/album), mobil 

pengantin Mercedes 300 E selama delapan jam untuk wilayah DKI Jakarta, 

sewa jas pengantin pria, bonus kanvas 24 R, dan make up & hair do untuk 

dua orang tua. 

2. Paket Bougenville (Rp 15.800.000,00) 

Dalam paket Bougenville terdapat sewa gaun pengantin, make up & hair do 

dan tes make up, pembetulan make up satu kali, crown pengantin dan slayer, 
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satu set aksesoris (anting dan kalung), sarung tangan untuk pengantin 

pria/wanita, dua kali facial, gaun pengapit untuk satu dewasa, bunga tangan 

fresh, voucher kue pengantin senilai Rp 1.000.000,00, foto studio selama 4 

jam, 22 lembar foto studio, dua album foto liputan (15 lembar/album), video 

(satu master + copy DVD), mobil pengantin Mercedes 300 E selama 

delapan jam untuk wilayah DKI Jakarta, sewa jas pengantin pria, bonus 

kanvas 24 R, dan make up & hair do untuk dua orang tua. 

3. Paket Flamboyan (Rp 16.800.000,00) 

Paket Flamboyan terdiri dari sewa gaun pengantin, make up & hair do dan 

tes make up, pembetulan make up satu kali, crown pengantin dan slayer, 

satu set aksesoris (anting dan kalung), sarung tangan untuk pengantin 

pria/wanita, dua kali facial, gaun pengapit untuk satu dewasa, bunga tangan 

fresh, voucher kue pengantin senilai Rp 1.000.000,00, foto studio selama 4 

jam, 22 lembar foto studio, dua album foto liputan (15 lembar/album), video 

(satu master + copy DVD), mobil pengantin Mercedes E 230 selama 

delapan jam untuk wilayah DKI Jakarta, sewa jas pengantin pria, bonus 

kanvas 24 R, dan make up & hair do untuk dua orang tua. 

4. Paket Catalya (Rp 18.800.000,00) 

Paket ini termasuk sewa gaun pengantin, make up & hair do dan tes make 

up, pembetulan make up satu kali, crown pengantin dan slayer, satu set 

aksesoris (anting dan kalung), sarung tangan untuk pengantin pria/wanita, 

dua kali facial, gaun pengapit untuk satu dewasa, bunga tangan fresh, 

voucher kue pengantin senilai Rp 1.500.000,00, foto outdoor selama satu 
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hari, 22 lembar foto outdoor, dua album foto liputan (15 lembar/album), 

video (satu master + copy DVD), mobil pengantin Alphard selama delapan 

jam untuk wilayah DKI Jakarta, voucher jas pengantin pria senilai Rp 

1.000.000,00, bonus kanvas 36 R, dan make up & hair do untuk dua orang 

tua. 

Selain paket bridal, Mawar Bride juga menyediakan jasa lain, seperti make up 

pesta, foto outdoor, foto studio, foto bulan madu, foto keluarga, foto wisuda, dan 

sewa jas/gaun. 

3.1.3. Visi & Misi Mawar Bride 

1. Visi: Menjadi full service bridal salon terbaik yang memuaskan pelanggan 

sehingga pelanggan tampil luar biasa di hari pernikahan mereka. 

2. Misi:  

a. Melakukan peningkatan dalam kualitas pelayanan dan produk. 

b. Menjaga hubungan baik dengan para pelanggan 

3.1.4. Struktur Organisasi 

 
Gambar 3.4 Bagan Struktur Organisasi Mawar Bride 
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Jobdesk masing – masing dari struktur organisasi Mawar Bride adalah sebagai 

berikut. 

a. Pemilik: pengambil keputusan tertinggi, memimpin perusahaan, 

penanggung jawab dan pengontrol seluruh aktivitas proses bisnis. 

b. Fotografer: menangani sesi pemotretan pelanggan sesuai dengan pesanan, 

mencetak foto pesanan, melakukan pengeditan foto pesanan. 

c. Stylish: melakukan order perawatan rambut, melayani semua order 

perawatan rambut, (cat, gunting, dll)  

d. Bridal: menangani semua hal yang berhubungan dengan bagian bridal, 

mulai dari pemesanan gaun pengantin, pesanan paket wedding, dan lainnya, 

dan menangani proses bisnis tentang perlengkapan pernikahan. 

e. Customer Service: melayani pelanggan, mencatat pesanan, membuat 

Purchase Order. 

f. Finance: membuat lembaran kwitansi, menangani dan mengawasi seluruh 

uang perusahaan, baik dari masuknya ataupun keluarnya uang tersebut. 

g. Asisten fotografer: membantu fotografer dalam semua aktivitasnya, seperti 

menyiapkan property, membantu lightning pemotretan, menyiapkan 

pelanggan. 

h. Kapster: mempesiapkan pelanggan mendapatkan pelayanan oleh stylish, 

mencuci rambut pelanggan (creambath). 

3.1.5. Analisis SWOT 

Berdasarkan hasil data primer, yakni wawancara mendalam, observasi 

nonpartisipan, dan kuesioner, diperoleh gambaran umum tentang kekuatan serta 
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kelemahan dari Mawar Bride. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai strength, 

weakness, opportunity, dan threat mengenai Mawar Bride. 

1. Strength  

a. Telah berpengalaman di bidangnya 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik, Mawar Bride telah 

berdiri selama 20 tahun. Tentunya selama 20 tahun banyak jumlah 

klien yang telah ditangani. Hal ini menunjukan bahwa Mawar Bride 

telah berpengalaman dalam jasa bridal.  

b. Produk yang mengikuti tren  

Menurut hasil wawancara, setiap tahun Susy dan Herry berangkat ke 

negara China untuk membeli perlengkapan pengantin, seperti gaun, 

jas, dan aksesoris, yang sesuai dengan tren saat itu. 

c. Harga paket bridal yang terjangkau 

Dilihat dari isi paket bridal yang disediakan oleh Mawar Bride, harga 

paket bridal tersebut termasuk terjangkau. Hal ini didukung oleh hasil 

kuesioner tentang anggaran jasa bridal yaitu 24% untuk Rp 

13.000.000,00 s.d. Rp 20.000.000,00, 28% untuk Rp 20.000.000 s.d. 

Rp 30.000.000,00, dan 32% untuk anggaran diatas Rp 30.000.000,00. 

d. Lokasi strategis 

Berlokasi di Jalan Jelambar Selatan I yang dekat dengan Jalan Prof. 

Dr. Latumenten, Mawar Bride mudah diakses dari berbagai tempat di 

Jakarta Barat. 
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2. Weakness 

a. Pemasaran hanya melalui mulut ke mulut 

Mawar Bride hanya mengandalkan sistem pemasaran dari mulut ke 

mulut. Selama ini Mawar Bride tidak menggunakan media promosi 

seperti iklan media cetak maupun website. 

b. Kurang dikenal masyarakat umum 

Awareness masyarakat tentang Mawar Bride sangat rendah 

berdasarkan dari hasil kuesioner, yaitu hanya 16%. Beberapa 

penyebabnya antara lain adalah sistem pemasaran yang hanya 

mengandalkan dari mulut ke mulut dan nama serta identitas visual 

serupa yang sudah banyak digunakan oleh usaha lainnya. 

3. Opportunity 

a. Loyalitas pelanggan yang tinggi 

Berdasarkan hasil kuesioner, 100% pelanggan Mawar Bride bersedia 

merekomendasikan Mawar Bride kepada orang lain. Hal ini 

menunjukan loyalitas pelanggan yang tinggi dan dapat menjadi salah 

satu opportunity bagi Mawar Bride jika pelanggan Mawar Bride 

merekomendasikan jasa Mawar Bride kepada keluarga atau 

kerabatnya. 

b. Perkembangan teknologi dan komunikasi 

Dengan berkembangnya teknologi, komunikasi menjadi semakin 

mudah. Salah satunya untuk melakukan promosi seperti di media 

sosial hingga memasang iklan di Google Ads.  
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4. Threat 

a. Kompetitor baru yang rajin promosi 

Banyaknya kompetitor terutama di daerah Jelambar dan sekitarnya, 

seperti Ricky L, Poly Bridal, dan Tracy Bridal, menjadi suatu 

ancaman tersendiri bagi Mawar Bride. Terlebih para kompetitor 

tersebut sering melakukan promosi melalui media website, pameran, 

dan lain – lain. 

b. Sumber daya manusia yang dimiliki kompetitor lebih baik 

Dengan banyaknya kompetitor baru, sumber daya manusia mereka 

pun lebih muda dan mereka mempelajari hal – hal yang lebih baru 

dibandingkan sumber daya manusia Mawar Bride yang sudah biasa 

dengan cara lama. Jika Mawar Bride tidak mengikuti cara yang baru, 

misalnya dari teknik edit foto, pelanggan dapat beralih ke kompetitor. 

c. Resiko kerusakan aset 

Jelambar merupakan daerah yang rawan terkena banjir. Jika banjir 

yang terjadi dalam dapat menyebabkan kerusakan aset dari Mawar 

Bride, baik gedung maupun peralatan. 

3.1.6. Target Market 

Target market Mawar Bride adalah sebagai berikut. 

1. Demografis: Perempuan, 21 – 30 tahun, kelas ekonomi menengah, memiliki 

pasangan dan belum menikah dengan latar belakang etnis Tionghua. 

2. Psikografis: Kelompok konsumen dengan gaya hidup modern dan praktis. 

3. Geografis: Jakarta Barat dan sekitarnya. 
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3.1.7. Kompetitor 

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner, beberapa kompetitor dari Mawar 

Bride adalah Ricky L, Poly Bridal, Tracy Bridal dan Yohannes Bridal. 

1. Ricky L 

 
Gambar 3.5 Website Ricky L 

(Sumber: www.ricky-l.com) 

Ricky L Photo & Bridal berlokasi di Jalan Jembatan Dua No. 2, Komplek 

Apartemen Robinson, Jakarta Utara. Berdiri sejak tahun 1996, Ricky L 

termasuk salah satu kompetitor yang gencar melakukan promosi di situs 

seperti Groupon.co.id, situs yang menjual voucher diskon. Harga paket 

promo Ricky L adalah Rp 15.000.000,00 dan Rp 18.500.000,00 dengan 

detail seperti gambar di bawah. 
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Gambar 3.6 Paket Promo Ricky L 
(Sumber: www.ricky-l.com) 

Identitas visual dari Ricky L adalah logo berbentuk lingkaran dengan 

wordmark nama Ricky L yang menggunakan jenis huruf tanpa kait.  

2. Poly Bridal 

 

Gambar 3.7 Website Poly Bridal 
(Sumber: www.polybridal.com) 

Poly Bridal berlokasi di Jalan Tanjung Duren Barat IV No. 21A, Jakarta 

Barat. Umumnya, masyarakat mengenal Poly Bridal untuk jasa sewa gaun 

dengan harga terjangkau. Namun, banyak yang mengatakan bahwa 
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pelayanan mereka kurang maksimal, terutama di saat tempat sedang ramai. 

Secara visual, logo Poly Bridal hanya berupa letter mark yang berwarna 

merah muda. Penggunaan typeface juga berbeda antara huruf P dengan Oly. 

Untuk promosi, Poly Bridal tidak mengiklankan jasanya baik di media cetak 

maupun digital. 

3. Tracy Bridal 

 

Gambar 3.8 Website Tracy Bridal 
(Sumber: www.tracy-bridal.com) 

Tracy Bridal merupakan bridal yang memiliki tiga showroom, yaitu lokasi 

utama di Taman Duta Mas Blok A7 No. 23-24, Jelambar, Jakarta Barat; 

cabang pertama di Kembang Permai I Blok I6 No. 3, Puri Indah, Jakarta 

Barat; dan cabang kedua di Rukan Exclusive Blok C No. 5 PIK, Jakarta 

Utara. Tracy Bridal terkenal dengan koleksi gaun – gaunnya yang dapat 

dilihat di website-nya. Gaun dari Tracy Bridal sangat disukai oleh para 

pelanggannya. Harga paket di Tracy Bridal berkisar dari kurang lebih dari 

Rp 12.000.000,00 s.d. Rp 88.000.000,00. 
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Identitas visual dari Tracy Bridal adalah siluet dari sosok perempuan 

yang menggunakan gaun panjang. Logo terlihat kompleks dengan elemen 

garis yang berbeda – beda dan penggunaan tipografi yang lebih dari dua. 

 

Gambar 3.9 Logo Tracy Bridal 
(Sumber: www.tracy-bridal.com) 

4. Yohannes Bridal 

 

Gambar 3.10 Website Yohannes Bridal 
(Sumber: www.yohannesbridal.com) 

Yohannes Bridal merupakan jasa bridal yang berlokasi di Jalan Muara 

Karang, Blok E 4 No. 50, Penjaringan, Jakarta Utara. Harga paket di 

Yohannes Bridal mulai dari Rp 23.800.000,00 s.d. Rp 110.500.000,00. Jika 
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menginginkan custom gown, harga dimulai dari Rp 30.000.000,00. Gaya 

tata rias Yohannes Bridal termasuk tebal, serta gaun yang disediakan 

sebagian besar berhiaskan batu – batu mengkilap. 

3.2. Tahapan Kerja 

Proses perancangan ulang brand identity Mawar Bride dilakukan dengan 

mengumpulkan data terlebih dahulu. Data yang dikumpulkan adalah data primer 

(wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan data kuesioner). Selain itu, 

data sekunder adalah internet dan buku. 

3.3. Data 

3.3.1. Data Wawancara Mendalam 

Wawancara dilakukan dengan pemilik, yaitu Herry dan Susy. Dari hasil 

wawancara diketahui tentang sejarah Mawar Bride, visi dan misi Mawar Bride, 

jasa Mawar Bride, kompetitor, dan lain – lain. Wawancara dilakukan beberapa 

kali, secara langsung maupun melalui telepon. Wawancara langsung dilakukan 

setelah jam tutup showroom agar tidak mengganggu kegiatan pihak Mawar Bride 

dengan pelanggan. 

 Bertahan selama lebih dari 20 tahun, Susy dan Herry mengaku bahwa 

mereka hanya mempromosikan Mawar Bride dari mulut ke mulut. Sesuai dengan 

hasil kuesioner, pelanggan Mawar Bride memang mau merekomendasikan jasa ini 

ke orang lain. Kuncinya adalah keramahan terhadap pelanggan dan produk – 

produknya yang selalu mengikuti tren terkini. Setiap tahun, Herry dan Susy pergi 

ke luar negeri untuk memperbarui stok gaun dan aksesoris lainnya. Namun, diakui 
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bahwa pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah paket bridal. Hal ini dapat 

disebabkan oleh beberapa hal, seperti tingkat awareness masyarakat yang rendah, 

saingan yang gencar promosi, dan kurangnya informasi mengenai Mawar Bride. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik, pemilik sadar bahwa 

mereka membutuhkan perubahan dalam logonya karena jasa bridal, foto, dan 

salon ini ingin mengembangkan usahanya. Maka dari itu, tampilan logo yang 

merupakan wajah dari Mawar Bride ini perlu diubah agar sesuai dengan brand 

value yang dimiliki sehingga tidak terjadi salah persepsi di masyarakat. 

 
Gambar 3.11 Suasana wawancara dengan pemilik (Susy dan Herry) 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 

 Selain itu, seperti yang telah dibahas di Bab 3.1, Mawar Bride merupakan 

usaha turunan dari orang tua Susy. Hal ini sangat berarti bagi Susy karena 

merupakan suatu warisan yang harus dijaga oleh Susy. Oleh karena itu, Mawar 

memiliki makna yang mendalam bagi beliau, di samping dari makna bunga 

mawar itu sendiri yang berarti cinta yang mendalam. Dari pernyataan ini, penulis 
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mengerti bahwa mawar merupakan elemen yang perlu dipertahankan dalam 

perancangan ulang logo Mawar Bride. 

3.3.2. Data Observasi Nonpartisipan 

Observasi nonpartisipan dilakukan guna mengetahui proses melayani pelanggan 

dari pelanggan masuk hingga pulang. Mawar Bride menyambut pelanggannya 

dengan ramah dan menjawab pertanyaan - pertanyaan pelanggan dengan sabar. 

Selain itu, para staf Mawar Bride sangat ramah. Mereka bahkan bersedia untuk 

membantu para pelanggan untuk parkir. 

3.3.3. Data Kuesioner 

Kuesioner dibagi menjadi dua, yaitu kepada pelanggan dan masyarakat umum, 

masing – masing sebanyak 50 responden. Berikut ulasan dari kuesioner kepada 

pelanggan. 

 
Gambar 3.12 Grafik Umur 
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Sebagian responden berusia lebih dari 30 dan sebagian lagi berusia 21 s.d. 

30 tahun. Responden yang berusia lebih dari 30 mayoritas sudah menikah dan 

pernah menggunakan jasa bridal. Sebaliknya, hanya beberapa responden berusia 

21 s.d. 25 yang sudah menikah dan menggunakan jasa bridal. Mereka biasanya 

menggunakan jasa salon dan foto studio dari Mawar Bride. 

 
Gambar 3.13 Grafik Jenis Kelamin 

Mayoritas pelanggan Mawar Bride adalah perempuan karena jasa bridal 

dan salon lebih diminati oleh perempuan. Banyak laki – laki yang datang untuk 

menemani pasangannya saja. 
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Gambar 3.14 Grafik Dari Mana Mengetahui Mawar Bride 

Mawar Bride tidak pernah melakukan promosi. Cara mempromosikannya 

hanya melalui mulut ke mulut dari pelanggan yang sudah pernah menggunakan 

jasa Mawar Bride. 

 
Gambar 3.15 Grafik Persepsi Kata 'Mawar' 
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Dari sisi pelanggan, mereka menyatakan bahwa ketika mendengar kata 

mawar terlintas bunga yang indah. Hal ini berbeda dengan responden yang bukan 

pelanggan. 

 
Gambar 3.16 Grafik Jasa yang Digunakan 

Jasa make up dari Mawar Bride merupakan salah satu kesukaan dari 

pelanggan. Mereka puas dengan hasil dandanan Mawar Bride. Selain itu, jasa 

bridal dan foto juga pernah digunakan oleh sebagian besar pelanggan Mawar 

Bride. 
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Gambar 3.17 Grafik Alasan Memilih Mawar Bride 

60% pelanggan mengakui bahwa kualitas yang dihasilkan oleh Mawar 

Bride bagus, baik itu make up, foto, hingga gaun. Hal ini juga merupakan salah 

satu faktor pelanggan mau merekomendasikan Mawar Bride ke orang lain. 

 
Gambar 3.18 Grafik Tahu Logo Mawar Bride 
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Sebagian pelanggan tidak tahu logo Mawar Bride. Padahal, di tembok 

belakang customer service terdapat logo Mawar Bride. Hal ini mungkin 

dikarenakan penggunaan logo yang tidak konsisten. 

Selain itu, pertanyaan mengenai apakah mereka puas dengan pelayanan 

Mawar Bride dan apakah mereka merekomendasikan orang lain untuk 

menggunakan  Mawar  Bride  adalah  100%  menjawab  “Ya”.   

Masyarakat umum di daerah Jakarta Barat dan sekitarnya juga diberikan 

kuesioner. Penulis membagikan kuesioner di mal Central Park, Taman Anggrek, 

Citra Land, dan perkantoran di Sudirman. Berikut adalah rincian dari hasil 

kuesioner tersebut. 

 
Gambar 3.19 Grafik Umur 
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Seperti responden dari pelanggan, responden dari masyarakat umum 

sebagian besarnya berumur lebih dari 30 dan kebanyakan sudah menikah. Dari 

pengalaman mereka dapat diketahui apakah mereka pernah menggunakan jasa 

bridal. 

 
Gambar 3.20 Grafik Jenis Kelamin 

Kuesioner ini dibagikan lebih banyak pada perempuan karena perempuan 

yang lebih memperhatikan soal penampilan, terutama di hari spesialnya. Oleh 

sebab itu, perempuan juga merupakan target utama dari Mawar Bride. 
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Gambar 3.21 Grafik Persepsi Kata 'Mawar' 

Walaupun sebagian besar responden mengaitkan mawar dengan cantik dan 

cinta, ternyata sebagian kecil responden menganggap bahwa kata mawar pasaran 

atau terlalu banyak digunakan, bahkan beberapa menganggap kata mawar 

memiliki asosiasi negatif. 

 
Gambar 3.22 Grafik Asosiasi Bentuk Logo 
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Karena penggunaan kata mawar yang terlalu banyak, ketika responden 

melihat logo Mawar Bride mereka mengganggap logo tersebut bukan sebagai jasa 

bridal. Sebagian besar mengira bahwa logo tersebut merupakan logo toko kue, 

sebagian besar mengasosiasikan logo tersebut dengan florist atau toko bunga, dan 

sisanya menganggap logo tersebut merupakan logo produk tepung. 

 
Gambar 3.23 Grafik Anggaran Full Service Bridal Salon 

Ketika ditanya tentang anggaran untuk paket lengkap bridal, sebagian 

responden mengatakan biayanya lebih dari 30 juta rupiah. Responden yang 

menjawab lebih dari 30 juta rupiah menganggap gaun pengantin yang digunakan 

adalah karya seorang desainer. Responden yang menjawab kisaran harga 20 – 30 

juta rupiah adalah 28%. Selain itu, kisaran harga 13 juta hingga 20 juta rupiah, 

yaitu kisaran harga paket Mawar Bride adalah 24%. Ada pula responden yang 

menjawab kisaran 8 – 13 juta rupiah. Kisaran harga ini termasuk untuk kalangan 
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menengah bawah karena kompetitor dari Mawar Bride berada di harga 15 – 30 

juta rupiah. 

 
Gambar 3.24 Grafik Tahu Mawar Bride 

Selain itu, Mawar Bride memiliki awareness yang sangat rendah di 

masyarakat umum. Hal ini disebabkan kurangnya media promosi dan Mawar 

Bride tidak pernah ikut serta dalam pameran atau wedding expo seperti di JIExpo 

dan JCC Senayan. 

Dari hasil kuesioner, penulis menyimpulkan bahwa Mawar Bride memiliki 

awareness yang rendah, serta identitas visual dari Mawar Bride cenderung tidak 

memiliki keunikan dari produk – produk mawar lainnya. Bahkan, pelanggan 

Mawar Bride sendiri sebagian tidak mengetahui logo Mawar Bride. Selain itu, 

kata mawar juga memiliki asosiasi yang kurang baik bagi beberapa orang. Hal ini 

disebabkan banyaknya penggunaan nama Mawar sebagai nama samaran di media. 
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3.3.4. Observasi Produk Mawar 

Selain data – data di atas, penulis juga menemukan beberapa logo di bidang usaha 

lain yang secara visual dan nama mirip dengan Mawar Bride. Berikut penjelasan 

dan gambar – gambar hasil penemuan penulis. 

 
Gambar 3.25 Tepung Rose Brand 
(Sumber: http://www.vemale.com/) 

 Rose Brand merupakan produk bahan pangan. Produknya yang terkenal 

adalah tepung beras. Merek ini sudah lama berada di Indonesia sehingga melekat 

kuat di beberapa kalangan. Berdasarkan hasil kuesioner, banyak yang mengira 

logogram dari Mawar Bride adalah produk tepung ini. Secara bentuk bunga dan 

warna, kedua logogram ini memang memiliki kemiripan yaitu berwarna merah 

dan berbentuk mawar. 
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Gambar 3.26 Toko Kue Mawar Sari 

(Sumber: http://id.openrice.com/jakarta/restaurant/mawar-sari-bakery-tangerang/186452/) 

 

 Mawar Sari merupakan toko kue yang memiliki lima cabang yang tersebar 

di wilayah Tangerang, yaitu Karawaci, Poris Paradise, Taman Cibodas, dan dua di 

Periuk. Penulis pernah mendatangi salah satu cabang di Taman Cibodas. Toko 

kue ini memiliki banyak pelanggan dilihat dari pengunjungnya dan banyaknya 

cabang. Secara nama, kedua usaha ini sama – sama menggunakan kata mawar. 

Selain itu, logogram dan terutama logotype dari Mawar Sari terlihat serupa 

dengan logo Mawar Bride. Logotype dari Mawar Sari juga menggunakan jenis 

script, mirip dengan Mawar Bride. 
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Gambar 3.27 Logo Mawar Skin Care 
(Sumber: http://kulitcantik-drmyrna.com/) 

 

 Mawar Skin Care adalah klinik kecantikan yang berada di Sunter, Jakarta 

Utara. Logogram dan logotype dari Mawar Skin Care by dr. Myrna memang tidak 

serupa dengan Mawar Bride, akan tetapi penggunaan nama mawar yang sama. 

3.3.5. Analisis Logo Mawar Bride 

 
Gambar 3.28 Logo Mawar Bride 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 

Logo Mawar Bride menggunakan gambar bunga mawar berwarna merah 

yang dilingkari garis merah. Lettermark Mawar Bride menggunakan jenis 

tipografi script. Namun, penggunaan logo Mawar Bride berbeda – beda di tiap 

media. 
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Gambar 3.29 Logo Mawar Bride pada Kartu Nama 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 

 Kartu nama Mawar Bride menggunakan picture mark bunga mawar, tetapi 

garis bunga terhilat berbeda, tidak sedetail logo di tembok. Tipografi yang 

digunakan berbeda dengan gambar sebelumnya, yaitu menggunakan jenis 

tipografi   serif   dengan   huruf   kapital.   Selain   itu,   terdapat   caption   ‘photo   bridal  

salon’  yang  tidak  terdapat  pada  logo sebelumnya. 

 

 
Gambar 3.30 Watermark Mawar Bride 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2014) 

 Pada watermark foto, Mawar Bride tidak menggunakan picture mark 

bunga mawar, tetapi hanya menggunakan letter mark. Letter mark yang 

digunakan berjenis serif dengan huruf kapital, tetapi berbeda dengan tulisan di 
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kartu  nama.  Perbedaan  ini  terlihat  pada  huruf  W  dan  R.  Selain  itu,  caption  ‘photo  

bridal  salon’  juga  berbeda  jenis  tulisan  dan  menggunakan  latar  hitam. 

3.4. Mind Mapping 

 
Gambar 3.31 Mind Mapping Tahap Awal 

(Sumber: Karya Penulis, 2014) 

Pada mind mapping, penulis menemukan kata kunci dari Mawar Bride, 

yaitu   ‘modern   Asian   bridal’.   Hal   ini   didapat   dari   Mawar   di   Singkawang   yang  

berawal dari gaya pengantin Tionghua tradisional hingga mengikuti gaya Barat 

yang modern dengan gaun putih. Seiring dengan perubahan gaya pakaian, 

keahlian Mawar untuk merias perempuan berwajah oriental semakin meningkat. 

Kini, Mawar Bride ahli dalam merias wajah perempuan Asia. 
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3.5. Konsep Kreatif 

 
Gambar 3.32 Referensi Logo 

(Sumber: Berbagai sumber) 

Dalam perancangan logo baru Mawar Bride, konsep yang akan diangkat 

adalah penggabungan antara budaya Asia dengan gaya yang modern, serta tetap 

menggunakan unsur bunga mawar yang memiliki makna yang kuat dengan 

pemilik Mawar Bride. Hal ini sesuai akan memperkuat positioning Mawar Bride, 

yaitu  ‘modern  Asian  bridal’. 
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