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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Data penelitian 

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Mulya Setyawan selaku pemilik 

Baltic, Bapak Agus dan Ibu Foni sebagai karyawan kafe Baltic. Kemudian penulis 

menyebarkan kuisioner ke masyarakat target berusia 16 – 22 tahun. 

 

3.1.1. Data 1 (Sejarah Es Krim) 

Es krim adalah hidangan penutup yang sangat disukai semua kalangan. Dari yang 

anak-anak, sampai lansia sangat menyukainya. Es krim sangat tepat dinikmati saat 

udara panas, dan memberikan rasa dingin di lidah. 

Menurut Gail Damerow (1995) dalam bukunya yang berjudul Ice Cream! 

The Whole Scoop, es krim bukanlah hidangan yang diciptakan sekejap. 

Melainkan, hidangan ini mengalami proses perkembangan dari salju selama 

ribuan tahun, dengan tambahan bahan pangan lain seperti buah-buahan. 

Hal ini membuat sejarawan tidak dapat menjabarkan kronologi secara 

detil. Namun, bila diteliti dari berbagai belahan dunia, ada yang mengatakan es 

krim ditemukan dan diciptakan oleh bangsa Cina dengan bahan dasar susu lebih 

dari empat ribu tahun silam. Hingga pada suatu hari Marco Polo melakukan 

hubungan dagang dengan Cina dan menemukan es krim dan. Setelah menetap di 

sana selama 16 tahun, ia berperan besar dalam penyebaran resepnya Italia, yang 

kemudian menjamur di benua Eropa. 
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Sejarah lain mengatakan bahwa es krim ditemukan oleh Catherine de 

Medici, yang pertama kali memperkenalkan es krim kepada bangsawan Perancis 

pada tahun 1533, yang kemudian menikahi King Henry II. Ia mempunyai koki 

berkebangsaan Italia yang menyajikan es krim di setiap ulang tahun 

pernikahannya. Dan putranya, Henry III sangat kecanduan, sehingga es krim 

menjadi menu wajib di kerajaan. 

Merasa tak puas dengan kreasi es krim pada saat itu, koki-koki Perancis 

melakukan sejumlah inovasi terhadap penampilan es krim, yang diberikan 

sejumlah zat yang membuatnya lebih padat dan dapat dibentuk bola. Bentuk ini 

disempurnakan oleh seorang dokter berkebangsaan Spanyol, Blasius Villafranca 

yang menemukan konsep pengawetan es krim dengan menggunakan garam. 

Inovasi ini kemudian dikembangkan sehingga terbentuk konsep freezer, dengan 

bentuk mangkuk dengan es dan garam di sekitarnya. 

Konsep frozen desserts ditemukan di Inggris, dimana pada pertengahan 

abad 17, hidangan ini hanya dapat dinikmati oleh penghuni kerajaan. Karena 

konflik yang terjadi di kerajaan, pada tahun 1648 kerajaan membebaskan koki 

kerajaannya yang kemudian membeberkan resep es krim. Sejak itu, lebih tepatnya 

pada tahun 1676, es krim mulai dijual secara umum, walau pun masih terbatas 

bagi kalangan atas karena harganya yang sangat mahal. 

Semakin berkembangnya jaman, es krim menjadi makanan komersil, dan 

diproduksi secara massal di Amerika Serikat. Dari segala kalangan dan usia, es 

krim menjadi favorit warga Amerika Serikat. Termasuk presiden pertama, hingga 
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keempat Amerika Serikat sangat menyanjung dan meningkatkan pendapatan 

usaha es krim. 

Harga es krim sangat mahal pada masa itu, hingga suatu hari seorang 

wanita asal New Jersey, Nancy Johnson menciptakan freezer buatan tangan di 

tahun 1845, dimana harga produksi yang membengkak pada penyimpanan dapat 

berkurang banyak, sehingga berpengaruh pada penurunan harga es krim. 

Setelah penemuan freezer yang fenomenal ini, es krim menjadi salah satu 

hidangan terpenting saat pesta. Konsep freezer Nancy Johnson dikembangkan 

oleh pengusaha susu asal Baltimore, Jacob Fussell dan ia mulai mengolah susu 

menjadi es krim karena permintaan pasar yang tinggi. 

Penemuan freezer terus dikembangkan oleh Clarence Vogt dari Kentucky, 

yang membuat freezer yang bisa digunakan untuk membekukan es krim dengan 

skala banyak dan berkali-kali. Dan produksi massa pun mulai terjadi. 

Menurut Chef  Sandra Johan, kehadiran es krim di Indonesia sendiri 

diawali oleh bangsa Belanda, yang pada awalnya merupakan hidangan yang 

sangat mahal dan mewah dan hanya dikonsumsi oleh orang Belanda dan sebagian 

kecil orang Indonesia. Karena rasa iri, rakyat Indonesia tidak kehabisan akal untuk 

dapat menikmati es krim. Mereka mengganti bahan dasar es krim, susu, yang pada 

saat itu harganya sangat mahal, dengan santan kelapa yang sangat mudah 

ditemukan di Indonesia. Es krim santan ini diberi varian rasa seperti kopyor, 

nangka, alpukat, ketan hitam, dan lain-lain. Kemudian, es krim santan ini 

dijajakan dengan pikulan atau gerobak. Penjajaannya sangat khas, dengan 
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menggunakan gong, yang sampai sekarang rakyat Indonesia menyebutnya dengan 

es dung-dung, es krim berbahan dasar santan khas Indonesia. 

 

3.1.2. Data 2 (Sejarah PT. Balticindo Jaya) 

PT. Balticindo Jaya berdiri pada tahun 1939, yang memiliki merk es krim 

bernama Baltic,  didirikan oleh Mulya Santosa. Pada awal pembangunannya, ia 

mendirikan kafe di Jl. Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Mengambil konsep 

mewah dan klasik, dimana pada saat itu es krim masih berupa santapan mahal. 

Kafe Baltic menyajikan es krim buatannya sendiri dengan mangkuk 

keramik dan berkiblat pada gaya es krim Belanda. Seiring berkembangnya jaman, 

hingga tahun 70-an, dimana es krim bukan lagi makanan mewah, kafe Baltic 

merubah konsepnya menjadi minimalis dan klasik. Dan dengan adanya tuntutan 

agar es krim dapat dinikmati dimana saja, Baltic membuat bentuk penyajian yang 

baru, yaitu dengan ice cream stick. 

 
Gambar 3.1.1.1. Logo Es Krim Baltic pada Kafe di Kawasan Senen 

sumber: dokumentasi pribadi 
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Gambar 3.1.1.1. Susunan Interior dan Eksterior Kafe, Bernuansa Modern 

sumber: dokumentasi pribadi 

Nama Baltic sendiri diambil dari nama kawasan laut di Eropa Utara yang 

iklimnya terkenal dingin hal ini melatarbelakangi konsep logo yang dimiliki, yaitu 

beruang kutub.  

 
Gambar 3.1.1.3. Logo Es Krim Baltic 

sumber: http://icecream-baltic.com/ 

 

Sampai saat ini, Baltic masih berjalan dengan membuka sistem pesan 

antar, dimana menurut Mulya Setiawan selaku pemilik PT. Balticindo Jaya 
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generasi kedua mayoritas pemesannya adalah pegawai kantoran. Hal ini sekaligus 

menyimpulkan bahwa Baltic telah memiliki segmen konsumennya, yaitu dewasa 

dan keluarga. 

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bagi konsumen sekunder untuk 

datang dan menikmati kelezatan es krim Baltic di toko pusat, Senen, dan dua 

tempat dimana es krim Baltic dititipkan di daerah Kebayoran Baru, dan 

Matraman. 

Saat ini, terdapat 6 bentuk produk yang ditawarkan, antara lain: 

3.1.2.1. Ice Cream Stick 

Seperti namanya, es krim ini disajikan dengan batang kayu. Varian 

ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:  

− Lolly Frutt 

Es krim susu dengan varian rasa coklat, stroberi, durian, vanila, 

kopyor, mocca, alpukat, ketan hitam, nangka, kacang hijau, 

sirsak, mangga, dan kacang merah. Es krim varian ini dijual 

seharga Rp 3.900,00 per batangnya. 

− Tutti Fruti 

Es krim susu dengan kombinasi dua rasa, antara lain coklat-

stroberi, alpukat-stroberi, coklat-alpukat, mocca-kopyor. Es 

krim jenis ini dibandrol seharga Rp 4.000,00 per batangnya. 
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− Choco Stick 

Merupakan es krim susu yang dilapisi coklat di bagian luarnya. 

Tersedia pilihan rasa coklat, stroberi, vanila, alpukat, mocca, 

kopyor, dan peanut butter. Varian ini dijual seharga Rp 4.200,00 

per batangnya. 

 
Gambar 3.1.2.1. Ilustrasi Tiga Varian Ice Cream Stick 

Sumber: http://www.balticicecream.9f.com/Product.html 

 

3.1.2.2. Connecio 

Connecio adalah jenis es krim dengan cone. Jenis ini dibandrol 

seharga Rp 8.000,00 per cone. Ada 3 pilihan rasa, es krim coklat 

dengan kacang nougat dilapisi coklat, es krim stroberi dengan fruit 

mix dilapisi coklat putih, dan es krim vanila oreo dengan fruit mix 

dilapisi coklat putih 
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Gambar 3.1.2.2. Tiga Varian Rasa Connecio 

Sumber: http://www.balticicecream.9f.com/Product.html 

 

3.1.2.3. Ice Cup 

Ice cup adalah varian Baltic yang cukup praktis untuk dibawa, 

karena kemasannya di mangkuk kecil. Ice cup memiliki 3 varian 

rasa: 

− Es Puter (isi 50 ml) 

Dalam satu mangkuk, terdapat 3 kombinasi rasa, yaitu coklat-

kopyor-stroberi dan melon-durian-nangka. Ice cup es puter 

dijual seharga Rp 3.400,00 per cup. 

− Cup reguler (isi 75 ml) 

Memiliki banyak pilihan rasa, antara lain: coklat, stroberi, 

durian, alpukat, vanila, kopyor, mocca, dan jeruk. Varian reguler 

ini diberi harga Rp 4.500,00 per cup. 
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− Cup Special (isi 75 ml) 

Baltic menawarkan pilihan rasa yang tak kalah banyak dengan 

cup reguler. Dengan Rp 5.000,00 per cup, anda dapat menikmati 

pilihan rasa antara lain chocolate chip, vanila oreo, rum raisin, 

nougat, peppermint, fruit mix, mocca chip, green tea, dan 

blueberry. 

 
Gambar 3.1.2.3. Beberapa Contoh Ice Cup 

sumber: http://www.balticicecream.9f.com/Product.html 

 

3.1.2.4. Ice Cup Besar 

Merupakan kemasan yang cocok untuk dimiliki di rumah, untuk 

keluarga. Ice Cup Besar memiliki dua jenis rasa: 

− Cup Besar Reguler 

Terdapat kombinasi rasa 3 in 1 seperti Neopolitan (coklat-

stroberi-alpukat), Neopolitan 2 (durian-vanila-kopyor), dan satu 

rasa full seperti coklat, stroberi, durian, alpukat, vanilla, kopyor, 
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dan mocca. Tersedia dalam dua ukuran, 0,5 liter seharga Rp 

22.000,00 dan 1 liter Rp 38.000,00 

− Cup Besar Special 2 in 1 

Terdapat dua kombinasi rasa seperti rum raisin-vanilla chip, 

chocolate chip-strawberry mix, dan mocca chip-nougat. Jenis ini 

juga tersedia dalam dua ukuran, 0,5 liter Rp 23.000,00, dan 1 

liter 42.000,00 

 
Gambar 3.1.2.4. Contoh Kemasan Ice Cup Besar 

sumber: http://www.balticicecream.9f.com/Product.html 

 

3.1.2.5. Ice Tart Mini 

Produk ini merupakan salah satu varian terunik yang jarang ditemui 

di merk es krim yang lain. Ice tart mini adalah es krim yang 

berbentuk menyerupai kue tart berukuran 3 cm x 4 cm. bentuknya 

yang kecil membuatnya menjadi praktis untuk dikonsumsi. Ice tart 

mini tersedia dalam 16 rasa, seperti mini black forest, rum raisin, 
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mocca praline, chocolate chip, nougat, blueberry, strawberry 

fruitmix, kopyor, orange cocopina, lychee, caramel, vanila oreo, es 

teller, sirsak, banana orange, dan cappuccino. Tersedia isi 12, 16, 

25, dan 32 yang masing-masing seharga Rp 85.000,00, Rp 

113.000,00, Rp 175.000,00, dan Rp 220.000,00.  

 
Gambar 3.1.2.5. Varian Ice Tart Mini 

sumber: http://www.balticicecream.9f.com/Product.html 

 

3.1.2.6. Ice Tart 

Ice tart merupakan produk Baltic yang  berupa kue berisi es krim 

yang dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan. Pelanggan 

dapat memesanan permintaan khusus sesuai selera. Sampai kini, 

ada  sekitar 10 jenis ice cake, dengan pilihan bahan dasar dan rasa 

es krim yang bervariasi. Bentuk kue dapat dipesan sesuai dengan 
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varian dan bentuk yang ada, seperti lingkaran dan kotak dengan 

harga yang berkisar Rp 230.000,00- Rp 600.000,00  

 
Gambar 3.1.2.6. Black Forest, Salah Satu Varian Ice Cake Baltic 

sumber: http://www.balticicecream.9f.com/Product.html 

 

 3.1.3. Data 3 (Kuisioner) 

Penulis melakukan sejumlah wawancara kepada masyarakat usia 16 – 22 tahun 

terkait kegemarannya pada es krim, pengetahuannya terhadap es krim Baltic, 

ketergantungannya pada media sosial. Berikut hasil dari kuisioner: 
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Media sosial apa sajakah yang anda miliki dan seberapa sering digunakan? 
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3.1.4.  Analisa SWOT PT. Balticindo Jaya 

Strength (Kekuatan): telah berdiri sejak tahun 1939, memiliki cita rasa klasik, 

menyediakan layanan pesan antar, harga murah 

Weakness (Kelemahan): packaging yang buruk 

Opportunity (Peluang): jangkauan konsumen lebih luas, pesanan jumlah banyak 

Thread (Ancaman): masyarakat yang tidak tahu Baltic ragu dan tidak mau 

membeli. Sementara itu, di Surabaya terdapat es krim yang dianggap hampir 
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menyerupai Baltic, yaitu Zangrandi. Produk ini menjadi ancaman karena memiliki 

konsep yang hampir sama dan memiliki produk yang serupa, yaitu ice cream 

stick. 

 

3.2. Mind Mapping  

Penulis mencari tahu apa saja yang berhubungan dengan judul. Dimulai dari siapa 

targetnya, usia berapa, kebiasaan seperti apa yang sering dilakukan, sifatnya 

seperti apa, dan hal apa saja yang disuka. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mulya Setyawan, media 

promosi yang dibutuhkan oleh Baltic yang sesuai dengan anggarannya adalah 

media online. Hal ini juga berhubungan erat dengan kebiasaan anak usia 16 – 22 

tahun dalam menggunakan media sosial, dan kondisi psikologisnya yang dapat 

terpengaruh karena visual. 

Kemudian, penulis melakukan analisa terhadap PT. Balticindo Jaya. 

Dimulai dari konsepnya yang kini memiliki nuansa modern, namun masih kental 

dengan cita rasa klasiknya. Penulis juga meninjau logo yang telah dimiliki sangat 

lama. Karena penulis ingin menampilkan citra klasik dari Baltic, penulis 

mempertahankan logo yang sudah ada dan menyesuaikan dengan desain. 

Selanjutnya, gaya desain yang akan digunakan disesuaikan dengan segmen 

usia 16 – 22 tahun dan tren desain yang ada. Kemudian, penulis akan memadukan 

dengan ciri khas Baltic yang klasik. 

Perancangan Media ..., Dian Pratiwi Willyarti, FSD UMN, 2014



 
Gambar 3.2 Proses Mind Mapping Penulis Sebelum Membuat Karya 

Sumber: dokumentasi pribadi 

3.3. Konsep Kreatif 

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, penulis mendapat kesimpulan bahwa 

sebagian besar responden tidak mengetahui adanya es krim Baltic karena 

kurangnya media promosi yang dilakukan pihak terkait. Dan hal ini dibenarkan 

oleh bapak Mulya Setyawan, pemilik Baltic bahwa pihaknya minim melakukan 

promosi secara massa, dan lebih memilih melakukan direct marketing. Responden 

menyatakan bahwa visual dalam suatu promosi mempengaruhi mereka dalam 

memilih suatu produk. Hal ini sangat disayangkan, mengingat menurut Morissan, 

M.A. dalam bukunya yang berjudul Periklanan Komunikasi Terpadu,(tahun) iklan 

dan promosi adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi dan sosial 

masyarakat modern. 
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Hasil survei juga mengatakan bahwa sebagian besar responden adalah 

pengguna aktif media sosial yang dapat terpengaruh dengan apa yang mereka lihat 

di sosial medianya. Hal ini membuat media sosial sebagai sarana yang ideal 

sebagai media promosi dalam meraup calon konsumennya. 

3.3.1. Font 

Jenis huruf yang akan digunakan adalah sans serif, yaitu Forque sebagai judul 

bagian. Penulis menggunakan font ini karena font ini memiliki kemiripan dengan 

font logo Baltic, dan memiliki kesatuan bentuk. Selain itu, huruf sans serif 

memiliki karakter yang santai, namun Forque memiliki karakter yang tegas dan 

berani, karena hurufnya cukup tebal. 

 
Gambar 3.3.1 Contoh huruf Forque 

sumber: dokumentasi pribadi 

 

Penulis juga menggunakan font Bebas Neue dalam mendukung kesatuan 

dengan headline yang akan menggunakan font Forque, karena dari segi bentuk 
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memiliki bentuk yang mirip dan memiliki karakter yang tegas, sehingga dapat 

terlihat oleh orang yang membacanya.  

 

Gambar 3.3.1 Contoh Huruf Bebas Neue 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

Selain itu, penulis juga menggunakan font Penelope Anne sebagai 

pendukung Forques dan Bebas Neue. Penelope Anne memiliki bentuk yang 

sangat tipis batang hurufnya, namun menggunakan huruf kapital semua dan garis-

garisnya yang lurus memberi kesan tegas, namun santai dan terlihat seperti tulisan 

tangan. 
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Gambar 3.3.1 Contoh Huruf Penelope Anne 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

3.3.2. Warna 

Warna yang digunakan penulis dalam karya akan didominasi oleh warna merah, 

sesuai dengan logo Baltic terdahulu, yang tidak penulis ubah karena logo tersebut 

memiliki nilai sejarah yang tinggi. 

Menurut Anne Dameria dalam bukunya yang berjudul Color Basic (2007), 

secara psikologis warna merah dilambangkan sebagai warna yang berani, hidup, 

cerah, dan kuat. Di antara semua warna, merah adalah warna yang paling 

ekspresif dan mudah ditangkap. Filosofi ini sangat cocok dengan konsep 

perancangan media promosi visual yang diperuntukkan kepada orang berusia 

dewasa awal, yang dianggap masih muda dan bersemangat. 
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Gambar 3.3.2 Warna Merah yang Akan Digunakan 

R: 235 G: 28 B: 46 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

Selain itu, warna merah akan diseimbangkan dengan warna putih, sesuai 

dengan logo yang ada, juga memberi kesan kaku dan penegasan pada font yang 

akan digunakan, karena memiliki kontras yang berlawanan. Putih merupakan 

warna paduan yang netral, sehingga tidak merusak mata apabila disandingkan 

dengan merah. 
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Gambar 3.3.2 Panduan Warna yang Digunakan pada Karya 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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3.3.3. Tren Desain 

Menurut Duane Dalton dalam sebuah artikel, tren desain grafis pada tahun 2012 

cenderung mulai kembali ke elemen yang bersifat dasar, atau yang biasa disebut 

‘Back to Basic’, dimana desainer mulai mengembalikan desain ke bentuk yang 

paling sederhana. Hal ini ditambahkan oleh Anagrama, dimana tren desain 2012 

mulai mengambil warna-warna yang berani. Ia juga pernah membuat suatu 

branding dengan gaya yang ‘tanggung’, dimana ia menggunakan informasi 

seminim mungkin untuk menonjolkan desainnya yang sederhana. Tulisan tangan 

juga mulai menonjol, untuk menunjukkan identitas yang dimiliki. Unsur Bauhaus 

juga mulai dimunculkan kembali dengan gayanya yang berani dan tegas, namun 

bentuknya sederhana. (sumber: http://www.creativebloq.com/top-20-graphic-

design-trends-2012-1212327/page-2 diakses tanggal 13 November 2013) 

 
gambar 3.3.3. Contoh Desain ‘Tanggung’ oleh Anagrama 

sumber: http://www.creativebloq.com/top-20-graphic-design-trends-2012-1212327 
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Gambar 3.3.3. Contoh Gaya Desain Bauhaus yang Masih Diterapkan 

sumber: http://www.creativebloq.com/top-20-graphic-design-trends-2012-1212327 

 

Menurut Bill Gardner dalam artikelnya yang berjudul 2013 Logo Trends, 

beberapa unsur desain yang sedang tren adalah pita atau banner. Variasi pita 

berubah-ubah mengikuti tren yang ada. Namun, tetap memiliki fungsi yang sama, 

yaitu sebagai latar belakang tulisan dan menyatukan berbagai objek menjadi satu 

kesatuan. Akan tetapi, pita kurang menyatu dengan baik dengan objek yang 

memiliki tingkat kerumitan yang tinggi, atau terlalu banyak detailnya. 

Garis miring juga menjadi salah satu tatanan yang tren, karena fungsinya 

yang kini berkembang. Garis miring melambangkan penegasan sekaligus 

kelenturan sebagai penerang objek. Simbol ini dapat berfungsi sebagai 

penghubung atau pun pemisah yang tegas antara dua objek. (sumber: 

http://www.logolounge.com/article/2013logotrends#.UoUZZTk2L7U diakses 

tanggal 15 November 2013) 
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Gambar 3.3.3. Referensi gaya pita 

Sumber: http://www.creativebloq.com/top-20-graphic-design-trends-2012-1212327 

 

 
Gambar 3.3.3. Referensi desain dengan garis miring 

Sumber: http://www.creativebloq.com/top-20-graphic-design-trends-2012-1212327 

 

3.3.4. Media Sosial 

Penulis menggunakan media sosial karena mengingat tingginya penggunaan 

media sosial masyarakat usia dewasa awal dan berdasarkan hasil wawancara 

penulis dengan pihak es krim Baltic, pihaknya memiliki anggaran yang sangat 

kecil bahkan dapat dibilang tidak ada. 
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Pihak Baltic yang selama ini melakukan direct messaging ke perusahaan 

yang menjadi pelanggannya bertujuan ingin mencakup segmen pelanggannya 

secara langsung 
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