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BAB III

METODOLOGI

3.1  Latar Belakang Perusahaan

Hotel Kartika Chandra yang dikelola di bawah naungan PT. Hotel dan Teater 

Kartika Chandra berdiri pada 20 Januari 1971 sebagai sebuah kompleks hotel dan 

gedung bioskop. Hotel yang diresmikan oleh Presiden Soeharto ini didirikan di 

Gatot Subroto, Jakarta Selatan dengan jumlah ruangan sebanyak 30 kamar. Tahun 

berikutnya, PT. Hotel dan Teater Kartika Chandra mulai mengembangkan 

usahanya dengan membuat ruang perkantoran sebanyak 88 ruangan yang disebut 

sebagai Minor Operating Department.

 Menjelang diadakannya PATA (Pacific Asia Travel Association) pada tahun 

1974, Hotel Kartika Chandra melakukan peningkatan ke arah standar 

internasional dengan menambahkan ruangan menjadi 175 kamar lengkap dengan 

penambahan fasilitas seperti ruang ballroom, area bowling, restoran Nusa Indah, 

kolam renang, bar, termasuk lapangan parkir yang dapat menampung hingga lebih 

dari 600 mobil. Dengan lengkapnya fasilitas yang ditawarkan dan pemenuhan 

standar inetrnasional, pada tahun 1974 pemerintah menyatakan Hotel Kartika 

Chandra sebagai hotel bintang empat.
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 Hotel Kartika Chandra terus berkembang dalam rangka meningkatkan 

kepuasan dan memenuhi kebutuhan customer. Hal ini terlihat dari diadakannya 

pembangungan fitness center di tahun 1988, dimana para tamu dapat 

menggunakannya sebagai sarana menjaga kesegaran tubuh selama menginap di 

Hotel Kartika Chandra. Peningkatan tidak hanya dilakukan dalam segi fasilitas 

namun juga kamar hunian. Berangkat dari 175 kamar, Hotel Kartika Chandra 

melakukan penambahan jumlah amar menjadi 276 kamar hunian di tahun 1995.

 Melihat kebutuhan masyarakat yang menginginkan sebuah hotel dengan 

fasilitas dan peralatan yang modern, Hotel Kartika Chandra melakukan renovasi 

besar-besaran pada kamar huniannya di tahun 2013. Perubahan tidak hanya terjadi 

pada gaya interior kamar, namun juga meliputi penggantian perabotan menjadi 

lebih modern seperti misalnya TV layar datar dan alarm digital. Renovasi ini juga 

meliputi penetapan tema budaya di setiap lantai hunian, misalnya lantai 2 akan 

dibuat bernuansa Betawi, lantai 5 didominasi oleh nuansa Sumatera yang tampil 

lewat Kerajaan Sriwijaya, dan lantai 6 akan dibuat dengan tema budaya 

Kalimantan. Penggunaan lantai hunian yang tematik diharapkan dapat menjadi 

faktor pemikat dan unique selling point dari Hotel Kartika Chandra yang 

membedakannya dengan hotel lain di Jakarta. Ke depannya, Hotel Kartika 

Chandra juga akan melakukan renovasi dari segi tampilan luar agar terkesan lebih 

modern dengan nuansa dan warisan kebudayaan Nusantara.
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Gambar 3.1: Lokasi Hotel Kartika Chandra

(Sumber: www.google.com/maps, diakses pada 25 Maret 2014)

Gambar 3.2: Exterior Hotel Kartika Chandra

(Sumber: bestjakartahotels.com, diakses pada 25 Maret 2014)
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3.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

Visi yang ingin dicapai oleh Hotel Kartika Chandra adalah menjadi hotel yang 

terbaik. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang dilakukan oleh Hotel Kartika 

Chandra adalah dengan memberi kepuasan kepada tamu, pemegang saham, 

manajemen, karyawan, serta masyarakat sekitar. Selain itu, Hotel Kartika 

Chandra juga memiliki misi untuk memberikan kesempatan kepada pemuda 

pemudi Indonesia sebagai hotelier yang profesional.

3.1.2 Aspek Pelayanan Perusahaan

Hotel Kartika Chandra memiliki motto “The friendly hotel that cares” dimana 

para tamu dapat merasakan pelayanan dan keramahan dari seluruh pegawai Hotel 

Kartika Chandra. Dalam memberikan pelayanannya kepada para tamu, pegawai 

Hotel Kartika Chandra menggalakan budaya perusahaan dalam lima aspek yang 

disingkat S.M.I.L.E. Berikut penjabaran atas kelima aspek tersebut:

1. Service First (Semangat melayani sepenuh hati)

 Keramahtamahan berstandar internasional, menjaga suasana kenyamanan 

 maksimal dan pelayanan berkualitas kepada semua customer dengan sepenuh 

 hati.

2. Making Difference (Membuat perbedaan)

 Kreatif, memanfaatkan sumber daya maksimal, serta kecepatan dan ketepatan 

 bertindak.
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3. Integrity (Integritas)

 Menjadi orang yang bisa diandalkan, berperilaku kerja prima

4. Loyalty (Loyal)

 Terdedikasi tinggi dalam memelihara hubungan baik jangka panjang yang 

 saling menguntungkan dalam setiap aspek bisnis yakni terhadap satu sama 

 lain, perusahaan, hotel, pemilik, dan terutama dengan para tamu.

5. Enthusiasm (Enggan menyerah)

 Terpacu mencapai diatas target  yang ditetapkan dengan profesionalitas, 

 komitmen tinggi, dan semangat pantang menyerah dalam kolaborasi kerja 

 sama tim yang baik.

3.2  Analisis Kompetitor

Dalam wawancara via telepon yang dilakukan dengan Widyo Praptomo, penulis 

mendapatkan data mengenai penginapan-peninginapan yang menjadi saingan 

bisnis Hotel Kartika Chandra antara lain Hotel Grand Sahid Jaya, Hotel Century 

Park, Hotel Aston Rasuna, dan Hotel Bidakara. Widyo mengatakan bahwa 

persaingan antar hotel berifat persaingan yang sehat, dimana juga terdapat unsur 

kerja sama dengan beberapa hotel. Hotel Kartika Chandra menjalin kerja sama 

dengan Hotel Bidakara. Dikarenakan terbatasnya jumlah ruang kamar di Hotel 
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Bidakara yang tidak seimbang dengan besarnya kapasitas ruang pertemuan, tamu 

dari Hotel Bidakara sering diarahkan untuk menginap di Hotel Kartika Chandra. 

Begitu pula dengan Hotel Grand Sahid Jaya yang sering merekomendasikan 

tamunya untuk menginap di Hotel Kartika Chandra jika tidak tersedia kamar 

yang kosong di Hotel Grand Sahid Jaya.

 Diantara empat hotel yang telah disebutkan sebelumnya, Widyo 

menyatakan bahwa kompetitor utama dari Hotel Kartika Chandra adalah Hotel 

Century Park. Widyo menyebutkan keunggulan yang dimiliki oleh Hotel Century 

Park adalah lokasinya yang lebih strategis di tengah kota dekat dengan pusat 

bisnis Jakarta, serta adanya kerja sama dengan Kemenpora dimana para atlet baik 

dalam maupun luar negeri yang bertanding di Jakarta akan langsung dibawa untuk 

menginap di Hotel Century Park. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada 

kemudahan Hotel Century Park dalam mempromosikan hotelnya dan juga 

kemudahan untuk lebih dikenali oleh masyarakat.

 Penulis melakukan observasi kepada Hotel Century Park  dan memang 

benar bahwa hotel tersebut terletak dilokasi yang lebih strategis dibandingkan 

dengan Hotel Kartika Chandra. Posisi Hotel Century Park lebih mudah diakses 

dengan berbagai patokan yang dikenali oleh masyarakat, misalnya di dekat 

fXtainment, Gelora Bung Karno, dan Plaza Senayan. Selain itu letaknya berada di 

tengah pusat bisnis Jakarta, seperti gedung perkantoran di daerah SCBD 

(Sudirman Central Business District) dan pusat perbelanjaan yang dapat 

memudahkan aktivitas para pebisnis.
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 Hotel Century Park, yang baru-baru ini telah melakukan perancangan 

ulang pada logo dan identitas visualnya, dibangun pada tahun 1991 di Senayan, 

Jakarta Selatan. Berbeda dengan Hotel Kartika Chandra yang memiliki nuansa 

Nusantara, Hotel Century Park menawarkan hunian berkonsep modern dan 

berkualitas yang dapat memanjakan para tamu dengan pemandangan daerah 

sekitar. Selain itu, lokasinya yang strategis dimana dikelilingi oleh berbagai pusat 

perkantoran dan juga pusat perbelanjaan ternama ibukota seperti Plaza Senayan, 

Senayan City, dan fXtainment. Kemudahan akses ini bisa menjadi salah satu aspek 

menarik yang dapat menjadi pertimbangan customer, terutama para pebisnis 

dalam memilih tempatnya menginap selama dinas kantor.

 Hotel Century Park memiliki jumlah kamar hunian yang lebih banyak 

dibandingkan Hotel Kartika Chandra, dimana dalam 17 lantai terdapat 475 

ruangan mulai dari Deluxe Room hingga Presidential Suite. Dari segi fasilitas, 

Hotel Century Park memiliki sejumlah fasilitas yang juga ditawarkan oleh Hotel 

Kartika Chandra seperti fitness center, kolam renang, restoran, bar, dan lapangan 

tennis. Fasilitas lain yang juga menjadi andalan Hotel Century Park adalah 

tersedianya meeting room yang luas, business center, dan tersedianya jasa meeting 

planner dapat memudahkan aktivitas para pebisnis. Kelengkapan fasilitas ini 

menjadikan Hotel Century Park menyandang predikat sebagai salah satu hotel 

bintang empat di Jakarta.
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Gambar 3.3: Lokasi Hotel Century Park

(Sumber: www.google.com/maps, diakses pada 25 Maret 2014)

Gambar 3.4: Exterior berwarna putih, hitam, dan oranye Hotel Century Park

(Sumber: www.atletcentury.com, diakses pada 25 Maret 2014)
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3.3 Survei Permasalahan

Setelah mempelajari perusahaan dan menganalisa kompetitor, penulis 

melanjutkan pengumpulan data terkait dengan proses perancangan ulang logo dan 

identitas visual Hotel Kartika Chandra. Penulis mengawali penelitian dengan 

melakukan survei kepada masyarakat yang bekerja di daerah sekitar Hotel Kartika 

Chandra, yaitu daerah Gatot Subroto dan M. T. Haryono. Survei yang dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana reaksi masyarakat atas kesan yang 

ditimbulkan oleh logo dan identitas visual Hotel Kartika Chandra. Berikut adalah 

contoh pertanyaan pada survei mengenai kesan logo Hotel Kartika Chandra:

Gambar 3.5: Survei permasalahan
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 Hasil survei atas 50 responden menyatakan bahwa seluruh peserta yang 

merupakan pebisnis dan pekerja dengan status ekonomi menengah ke atas 

menginginkan hotel bercitra modern yang identik dengan fasilitas yang lengkap, 

pelayanan yang ramah, dan juga interior kamar yang modern. Dengan kriteria-

kriteria tersebut, mereka merasa nyaman dalam menghabiskan malamnya di hotel 

yang berfungsi sebagai rumah kedua mereka. Melihat  bagaimana seluruh 

respondern memberikan penilaian yang sama akan hotel yang ideal adalah hotel 

yang modern, kriteria tersebut secara tidak langsung menjadi standar hotel yang 

baik dan sesuai dalam memenuhi permintaan masyarakat jaman sekarang.

 Sangat disayangkan, kriteria ideal hotel para pebisnis tersebut tidak selaras 

dengan citra Hotel Kartika Chandra yang ada di mata mereka. Sebesar 94% dari 

mereka menyatakan bahwa ketika mereka melihat logo Hotel Kartika Chandra 

mereka langsung mengasosiasikan bahwa hotel tersebut bukanlah hotel yang 

modern, tidak berkembang mengikuti perkembangan jaman, yang berujung pada 

keraguan para calon costumer akan profesionalitas hotel tersebut. Hal ini 

sangatlah bertolak belakang dengan apa yang sedang diusahakan oleh Hotel 

Kartika Chandra melalui renovasi besar-besarannya yang telah berjalan selama 

hampir satu tahun. Hasil survei ini semakin menguatkan pendapat penulis bahwa 

logo dan identitas visual Hotel Kartika Chandra yang ada sekarang tidaklah lagi 

mampu untuk menyampaikan citra hotel yang ingin ditanamkan kepada 

masyarakat.
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3.4 Proses Penemuan Konsep

Penulis menelaah kembali data yang telah dikumpulkan dalam proses wawancara 

dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan pihak Hotel Kartika 

Chandra. Data tersebut berupa kata kunci yang dapat membantu penulis 

menemukan konsep  dasar perancangan logo dan identitas visual baru Hotel 

Kartika Chandra. Dari data tersebut, diketahui bahwa pihak hotel menginginkan 

citra hotel yang menampilkan kesan modern namun tidak meninggalkan sisi 

kebudayaan dan warisan Nusantara yang selama ini menjadi keunikan dari Hotel 

Kartika Chandra. 

 Penulis menggali lebih dalam mengenai kesan yang ingin ditampilkan 

dalam logo baru dengan memberikan pertanyaan berisikan penilaian atas kata 

benda dan sifat yang memenuhi kriteria dari citra logo dan identitas visual yang 

diinginkan oleh Hotel Kartika Chandra. Cara ini dilakukan dengan mengambil 

contoh seperti yang dituliskan Jack Gernsheimer dalam bukunya Designing Logos 

(2008, Hlm. 32). Kata benda dan sifat dengan poin tertinggi membantu penulis 

mengerucutkan ide untuk logo dan identitas visual baru Hotel Kartika Chandra.

Tabel 3.1: Penilaian Kata Benda dan Sifat yang Diisi oleh Hotel Kartika Chandra
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 Hasil dengan poin penilaian tinggi menyatakan bahwa dalam logo dan 

identitas visual Hotel Kartika Chandra yang baru harus menampilkan kesan 

mewah, bersahabat, simple, dinamis, tegas, hangat, simbolis, damai, bernuansa 

alam dan warisan Nusantara. Widyo Praptomo juga menekankan kepada penulis 

bahwa yang terpenting dan membedakan Hotel Kartika Chandra dengan hotel 

lain adalah nuansa warisan Nusantara yang tampil lewat gaya interior dan fasilitas 

hiburan yang ada di Hotel Kartika Chandra seperti adanya pemain gamelan yang 

beraksi membawakan iringan musik Jawa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. 

Informasi ini, bersamaan dengan kata benda dan sifat yang telah terpilih sebagai 

prioritas, menjadi panduan penulis dalam merancang logo dan identitas visual 

Hotel Kartika Chandra yang baru.

 Penulis menggunakan beberapa kata bantu yang telah dipilih sebagai 

bantuan dalam memetakan premis brand positioning dari Hotel Kartika Chandra. 

Berdasarkan pernyataan Widyo mengenai tiga kesan utama yang ingin 

disampaikan yaitu modern, Nusantara dan pelayanan yang ramah seperti keluarga, 

ketiga kata tersebut dapat disampaikan ke dalam kata sifat dan benda yang telah 

terpilih. Cultural heritage menjadi kata yang mewakili sophisticated, friendly, 

heritage, strong, dynamic, natural, dan warm. Modern menjadi perwakilan untuk 

sophisticated, simple, strong, dynamic, dan abstract. Kata terakhir yaitu keluarga 

menjadi penggambaran untuk friendly, strong, dynamic, warm, dan placid. Dari 

ketiga kata tersebut, penulis kemudian merangkainya menjadi satu kalimat yang 

dapat merepresentasikan Hotel Kartika Chandra yaitu hotel modern bernuansa 
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Nusantara yang siap  melayani anda layaknya keluarga. Penulis menunjukkan hasil 

yang akan digunakan sebagai brand positioning tersebut kepada pihak Hotel 

Kartika Chandra, dan mereka menyetujuinya.

 Penulis segera membuat brainstorming mengenai hal apa saja yang dapat 

merepresentasikan kata cultural heritage, modern, dan keluarga. Brainstorming 

ini dapat membantu penulis dalam mencari ide yang tepat dan sesuai untuk logo 

beserta identits visual dari Hotel Kartika Chandra. Berikut adalah hasil pencarian 

yang dilakukan:

Gambar 3.6: Brainstorming dari kata heritage, modern, dan keluarga
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 Penulis menunjukkan hasil dari brainstorming kepada pihak Hotel Kartika 

Chandra. Widyo, selaku pihak yang memeriksa menyetujui dengan pemaparan 

yang diberikan oleh penulis. Hal ini memudahkan penulis dalam menuju tahap 

selanjutnya, yaitu penelaahan visual untuk inspirasi perancangan desain logo dan 

identitas visualnya.

 Berangkat dari pesan Widyo Praptomo yang menyatakan bahwa cultural 

heritage menjadi kekuatan dari Hotel Kartika Chandra, penulis melakukan 

pencarian data yang menyangkut dengan tema Indonesian heritage. Joop Avé 

dalam bukunya Indonesian Arts and Crafts (2008, Hlm. 163) menyatakan bahwa 

aset paling berharga yang dimiliki dan mewakili Indonesia adalah karya kerajinan 

tangan setiap  daerah di Indonesia. Dari tulisan Avé, penulis mencari berbagai 

gambar foto yang menunjukkan hasil kerajinan tangan masyarakat Indonesia, 

seperti hasil kerajinan patung, arsitektur bangunan, perabotan rumah tangga, alat 

musik, pakaian hingga perhiasan. Penulis menyatukan foto-foto bertema hasil 

kerajinan Nusantara yang telah ditemukan dan mengumpulkannya menjadi satu 

dalam bentuk moodboard.
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Gambar 3.7: Moodboard cultural heritage atau warisan Nusantara

(Sumber:  Joop Avé, 2008)
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 Setelah menelaah moodboard, penulis menemukan adanya kesinambungan 

antara berbagai jenis kerajinan tangan, yaitu penggunaan elemen berbentuk bunga 

baik dalam budaya Jawa, Sumatera, Kalimantan, maupun Bali. Bahkan ada di 

antaranya yang menempatkan bunga sebagai elemen pusat dari keseluruhan 

hiasan. Bentuk bunga hadir baik pada motif pakaian, ukiran di patung, perabotan, 

aritektur, dan hiasan wajah. Penulis juga menemukan fakta dari abdi dalem 

Keraton Jogjakarta bahwa elemen bunga banyak dipakai dalam jenis hiasan, 

dikarenakan bunga menjadi representasi elemen yang dapat menyebarkan 

keharuman atau energi positif bagi lingkungan sekitarnya.

 Bunga juga menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia. Masyarakat 

Indonesia menggunakan bunga pada acara-acara penting dalam kehidupannya, 

seperti pada kelahiran bayi, khitanan, pernikahan, sampai taburan saat upacara 

kematian. Bunga juga banyak dipakai sebagai bentuk ucapan antar masyarakat, 

seperti misalnya ucapan selamat atas pembukaan sebuah usaha, kelulusan seorang 

mahasiswa, hingga penghormatan atas kematian seseorang. Selain itu, Indonesia 

juga dikenal oleh dunia manca negara sebagai negeri dengan populasi spesies  

bunga terkaya di dunia, yaitu 40.000 spesies bunga dengan jenis anggrek 

terbanyak di dunia yaitu 5.000 spesies (www.theflowerexpert.com, diakses pada 

15 Mei 2014. Situs Rainforest Action Network juga mengatakan bahwa dari 

sekian banyaknya spesies bunga di Indonesia, 40% diantaranya tidak tumbuh dan 

ditemukan pada daerah-daerah lain di dunia (www.ran.org, diakses pada 15 Mei 

2014)
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 Setelah menemukan kata kunci bunga sebagai perwakilan dari cultural 

heritage, penulis melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bunga seperti 

apa yang dapat mewakili keseluruhan Nusantara. Penelitian diawali dengan 

browsing melalui internet mengenai identitas bunga nasional Indonesia. 

Berdasarkan keputusan Presiden Soeharto yang bertepatan dengan Hari 

Lingkungan Hidup Dunia ke-18, diketahui bahwa terdapat tiga bunga yang 

menjadi flora nasional Indonesia yaitu Jasminum sambac (melati putih) sebagai 

Puspa Bangsa, Phalaenopsis amabilis (anggrek bulan) sebagai Puspa Pesona, dan 

Rafflesia arnoldii (bunga padma raksasa) sebagai Puspa Langka (Ruhimat & Yani, 

2007, Hlm. 34). Penulis kemudian memfokuskan penelitian terhadap  ketiga bunga 

ini dengan mencari kesan negatif dan positif yang di tampilkan oleh masing-

masing bunga.

 Gambar 3.8: Bunga Nasional Indonesia

(Sumber: google.com)
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 Berikut adalah hasil penelusuran mengenai bunga Rafflesia arnoldii 

berdasarkan data survei lapangan dan data yang didapat dari buku The Amazing 

Indonesia: 71 Keajaiban Indonesia yang Wajib Diketahui karangan Sugeng HR 

tahun 2013 :

Tabel 3.2: Deskripsi bunga Rafflesia arnoldii

Spesifikasi Kesan Masyarakat

Pertama kali ditemukan pada tahun 1818 oleh Dr. 

Joseph Arnold dan Thomas Stamford Raffles.

BauPertama kali ditemukan pada tahun 1818 oleh Dr. 

Joseph Arnold dan Thomas Stamford Raffles. Aneh

Saat sedang mekar, diameter bunga dapat mencapai 

satu meter dengan bobot 11 kilogram.

UnikSaat sedang mekar, diameter bunga dapat mencapai 

satu meter dengan bobot 11 kilogram. Besar

Dinobatkan sebagai bunga terbesar di Indonesia dan 

dunia.

KuatDinobatkan sebagai bunga terbesar di Indonesia dan 

dunia. Berbahaya

Siklus hidup singkat yaitu lima sampai tujuh hari dan 

kemudian layu lalu mati.

LangkaSiklus hidup singkat yaitu lima sampai tujuh hari dan 

kemudian layu lalu mati. Kotor

Mengeluarkan bau tidak sedap dan busuk seperti 

Bunga Bangkai.

Buruk rupaMengeluarkan bau tidak sedap dan busuk seperti 

Bunga Bangkai. Hama

 Bunga kedua adalah bunga Jasminum sambac atau yang lebih akrab dikenal 

sebagai melati putih. Berikut hasil pencarian data survei lapangan dan data 

berdasarkan buku Oh Garden of Fresh Possibilities karangan Kim Smith tahun 

2009:

55
Perancangan Ulang ..., Axel Oswith Manangkalangi, FSD UMN, 2014



Tabel 3.3: Deskripsi bunga Jasminum sambac

Spesifikasi Kesan Masyarakat

Berasal dari India Sederhana

Wangi semerbak Cinta

Banyak dipakai dalam upacara keagaamaan Harum

Aroma mirip  Lilac dan Orange blossom, sehingga 

sering dijadikan campuran dalam teh dan parfum.

TenangAroma mirip  Lilac dan Orange blossom, sehingga 

sering dijadikan campuran dalam teh dan parfum. Murni

Tumbuh subur dibawah intensitas cahaya matahari 

yang kuat sehingga dapat berbunga sepanjang tahun.

GaibTumbuh subur dibawah intensitas cahaya matahari 

yang kuat sehingga dapat berbunga sepanjang tahun. Spiritual

Bunga Jasminum sambac yang berwrna putih akan 

berubah warna menjadi merah muda di akhir siklus 

hidup

RapuhBunga Jasminum sambac yang berwrna putih akan 

berubah warna menjadi merah muda di akhir siklus 

hidup
Religius

Bunga Jasminum sambac yang berwrna putih akan 

berubah warna menjadi merah muda di akhir siklus 

hidup Mistis

 Bunga nasional Indonesia lainnya adalah Phalaenopsis amabilis yang diberi 

gelar sebagai puspa pesona Indonesia. Bunga berwwarna putih ini sering disebut 

sebagai bunga anggrek bulan di Indonesia. Berikut adalah hasil penelurusan 

survei lapangan dan data dalam buku Budi Daya Anggrek Bulan karangan H. 

Rukmana tahun 2000 dan buku berjudul Merawat dan Membungakan Anggrek 

Phalaenopsis karangan Ir. Hadi Iswanto tahun 2001:
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Tabel 3.4: Deskripsi bunga Phalaenopsis amabilis

Spesifikasi Kesan Masyarakat

Pertama kali ditemukan pertama kali oleh G. E. 

Rumphius pada tahun 1750 di Ambon.

EleganPertama kali ditemukan pertama kali oleh G. E. 

Rumphius pada tahun 1750 di Ambon. Mewah

Pada tahun 1825, seorang ahli botani Belanda 

bernama Blume menamainya sebagai anggota 

Phalaenopsis karena penampakannya yang mirip 

dengan bentuk kupu-kupu.

CantikPada tahun 1825, seorang ahli botani Belanda 

bernama Blume menamainya sebagai anggota 

Phalaenopsis karena penampakannya yang mirip 

dengan bentuk kupu-kupu.

Sempurna

Pada tahun 1825, seorang ahli botani Belanda 

bernama Blume menamainya sebagai anggota 

Phalaenopsis karena penampakannya yang mirip 

dengan bentuk kupu-kupu.
Eksotis

Pada tahun 1825, seorang ahli botani Belanda 

bernama Blume menamainya sebagai anggota 

Phalaenopsis karena penampakannya yang mirip 

dengan bentuk kupu-kupu.
Simple

Keindahan bentuk anggrek bulan sudah dikenal sejak 

lama oleh bangsa Indonesia, dimana dapat ditemukan 

pada relief candi, ukiran keris, dan motif di kain batik 

masyarakat.

IbuKeindahan bentuk anggrek bulan sudah dikenal sejak 

lama oleh bangsa Indonesia, dimana dapat ditemukan 

pada relief candi, ukiran keris, dan motif di kain batik 

masyarakat.

Setia

Keindahan bentuk anggrek bulan sudah dikenal sejak 

lama oleh bangsa Indonesia, dimana dapat ditemukan 

pada relief candi, ukiran keris, dan motif di kain batik 

masyarakat.
Kasih

Keindahan bentuk anggrek bulan sudah dikenal sejak 

lama oleh bangsa Indonesia, dimana dapat ditemukan 

pada relief candi, ukiran keris, dan motif di kain batik 

masyarakat.
Romantis

Tumbuh subur di sepanjang hutan tropik Asia, 

terutama Indonesia dengan penyebarannya pada 

daerah asia tenggara.

LuguTumbuh subur di sepanjang hutan tropik Asia, 

terutama Indonesia dengan penyebarannya pada 

daerah asia tenggara.
Seni

Tumbuh subur di sepanjang hutan tropik Asia, 

terutama Indonesia dengan penyebarannya pada 

daerah asia tenggara. Cerdas

Tumbuh dan tersebar merata di seluruh hutan 

kepulauan Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, 

Ambon, Kalimantan, Buru, Sumatra, dan Jawa.

IndonesiaTumbuh dan tersebar merata di seluruh hutan 

kepulauan Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, 

Ambon, Kalimantan, Buru, Sumatra, dan Jawa.
Struktur

Tumbuh dan tersebar merata di seluruh hutan 

kepulauan Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, 

Ambon, Kalimantan, Buru, Sumatra, dan Jawa. Kuat

Dapat bertahan mekar dengan indahnya hingga 30 

hari.

KadoDapat bertahan mekar dengan indahnya hingga 30 

hari. Berkelas

 Dari data yang telah terkumpul dapat disimpulkan bahwa melati putih dan 

anggrek bulan memiliki nilai positif yang lebih tinggi dibanding bunga padma 

raksasa. Kesan yang lebih banyak cendurung ke arah negatif ini membuat penulis 

untuk mengeluarkan bunga Rafflesia arnoldi sebagai konsep logo Hotel Kartika 
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Chandra, karena ditakutkan nantinya akan membawa kesan yang negatif pula 

terhadap hotel tersebut. Setelah menimbang di antara kedua bunga tersebut, 

penulis akhirnya memutuskan untuk menggunakan bunga anggrek bulan sebagai 

konsep utama logo dari Hotel Kartika Chandra dibanding bunga melati putih 

karena hampir dari 75% responden menyatakan bahwa melati putih identik 

dengan ritual, spiritual, gaib, dan mistis.

 Kesan positif dari anggrek bulan banyak bersesuaian dengan nilai yang 

ingin dicapai oleh Hotel Kartika Chandra seperti sophisticated, friendly, dan 

unsur cultural heritage. Phalaenopsis amabilis juga memiliki nilai lebih dalam 

hal asal ditemukannya, yaitu di Indonesia. Bunga yang berbunga sepanjang tahun 

ini dapat bertahan lama dan mempertahankan kecantikannya selama 30 hari, tidak 

seperti bunga lain yang siklus hidupnya lebih pendek. Selain itu, bunga anggrek 

bulan juga tersebar merata dan dapat ditemukan hampir di seluruh bagian 

Nusantara. Bunga Phalaenopsis amabilis dapat menjadi simbolisasi yang baik 

terhadap suatu hal yang berkualitas, berparas cerdas dan menarik, tak usang 

dimakan usia, serta bernilai tinggi.

 Setelah pencarian data mengenai cultural heritage, penulis kemudian 

mencari data yang berkaitan dengan pelayanan hangat layaknya keluarga. Penulis 

menelaah kembali hasil dari brainstorming yang telah dibuat sebelumnya. Sejauh 

pengamatan yang dilakukan penulis, sifat pelayanan keluarga yang hangat, 

nyaman, melindungi, menjaga, dan melayani dapat  ditemukan dalam sosok 

seorang Ibu. Sosok Ibu yang ideal adalah seorang wanita yang melayani 
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keluarganya dengan setia tanpa harapan akan balas jasa. Ibu adalah pribadi yang 

hangat, ramah, merawat keluarganya dengan baik, dan menjamin suami beserta 

sang anak mendapatkan hal yang terbaik. Hal ini juga ingin ditanamkan dalam 

kepribadian sebuah hotel, dimana hotel yang baik adalah hotel yang menjamu 

tamunya dengan ramah, melayani dengan hangat, dan menjamin para tamu 

mendapatkan segala hal yang terbaik.

 Pada saat melakukan wawancara dengan pihak Kartika Chandra, Widyo 

mengatakan bahwa salah satu wujud nyata dari pelayanan keluarga yang hangat 

ditampilkan pada gestur para staff yang mengatupkan tangannya di depan dada 

ketika berhadapan dengan customer, terutama saat menyambut kedatangan dan 

saat dipanggil ketika mereka memerlukan bantuan. Kedua tangan yang menyatu 

diibaratkan sebagai bentuk kehangatan dan sentuhan kedekatan hati yang ingin 

diwujudkan antara staff dengan tamu sehingga tercipta kesan hangat seperti yang 

ada dalam sebuah keluarga. Bentuk pelayanan yang dihadirkan bukanlah yang 

bersifat harafiah, kaku dan dingin seperti tuan dan pembantu, namun lebih ke arah 

penciptaan kondisi keluarga yang hangat layaknya seorang ibu kepada anaknya. 

Simbolisasi dari kehangatan keluarga dalam gestur tangan mengatup di depan 

dada ini juga ingin menjadi salah satu ciri dari Hotel Kartika Chandra, maka dari 

itu penulis memutuskan untuk memasukkan unsur gestur tersebut dan bersatu 

dengan simbol ibu sebagai perwakilan visual dari kata keluarga.
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Gambar 3.9: Staff Hotel Kartika Chandra yang sedang menyapa hangat para tamu

 Kata kunci terakhir yang digunakan dalam inspirasi pencitraan baru Hotel 

Kartika Chandra adalah modern. Modern yang dimaksud merujuk pada 

penggunaan jenis furnitur di Hotel Kartika Chandra seperti TV layar datar, alarm 

digital, meja kaca, suasana kamar yang terang dan rapi, serta perencaan 

mendatang dalam tampakan luar hotel yang akan dibuat menjadi dinding kaca dan 

tiang besi secara keseluruhan. Untuk menyelaraskan desain modern dari eksterior 

dan interior hotel, penulis mencari jenis desain logo yang dapat menyesuaikan 

dengan sifat modern tersebut. Pencarian data dilakukan dengan browsing melalui 

internet dan menyatukannya dalam satu moodboard. Berikut moodboard dari 

konsep logo yang menamplikan kesan modern:
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Gambar 3.10: Moodboard desain logo yang berkesan modern

(Sumber: google.com)
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 Moodboard dari contoh desain logo yang berkesan modern dijadikan 

penulis sebagai bantuan dan panduan dalam mendesain logo baru Hotel Kartika 

Chandra. Jika dilihat, dari logo-logo di atas terdapat berbagai kesamaan sifat dan 

jenis desain antara satu sama lain. Penulis menangkap beberapa sifat dari desain 

logo tersebut yang dapat dijadikan referensi dalam mendesain seperti bentuk yang 

simpel, elemen garis, warna datar, dan penggunaan efek negatif positif (Figure & 

Ground).

 Penulis menarik kesimpulan dari keseluruhan proses yang telah dilalui. Dari 

hasil pencarian data menyangkut tiga poin utama yang menjadi prioritas 

pencitraan baru Hotel Kartika Chandra yaitu modern, bernuansa Nusantara, dan 

pelayanan hangat layaknya keluarga, dapat disimpulkan penulis memakai elemen 

bunga Phalaenopsis amabilis sebagai representasi dari cultural heritage dan 

sosok Ibu bergestur telapak tangan saling bertemu di depan dada sebagai 

representasi dari pelayanan hangat dalam keluarga. Elemen-elemen ini akan 

digunakan sebagai modal dalam konsep  pembuatan logo dari Hotel Kartika 

Chandra.

3.5 Survei Gaya Desain

Setelah menemukan konsep, penulis melakukan observasi gaya desain kepada 

target pasar Hotel Kartika Chandra, yaitu para pebisnis berusia 28-40 tahun yang 

berasal dari golongan masyarakat kelas B-A. Observasi dilakukan dengan 
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membagikan angket berisi beberapa contoh desain logo dan identitas visual hotel 

yang memiliki gaya desain berbeda-beda, diantaranya ada yang bergaya modern 

dan ada yang bergaya klasik tradisional. Berikut adalah angket yang disebarkan 

saat melakukan survei:

Gambar 3.11: Angket survei gaya desain
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 Hasil survei menunjukkan bahwa sebesar 92% dari 50 responden memilih 

gaya desain logo dan identitas visual hotel pertama di sebelah kiri atas yang 

terkesan modern dengan dominasi garis, bentuk solid, warna datar, huruf sans 

serif, banyaknya negative space, dan komposisi yang teratur. Penulis mengambil 

inspirasi gaya desain dari contoh desain yang memiliki nilai tertinggi dari 

responden untuk diaplikasikan ke dalam logo dan identitas visual Hotel Kartika 

Chandra. Dengan mengambil esensi dari nilai desain modern yang ideal di benak 

masyarakat, maka akan membantu Hotel Kartika Chandra terlihat sebagai hotel 

yang modern di mata mayarakat melalui logo dain identitas visualnya.
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