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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Gambaran Perusahaan 

3.1.1. Sejarah Perusahaan 

Raff House merupakan sebuah brand yang berdiri sejak tahun 2011. Brand Raff 

House merupakan brand yang bergerak di bidang food and beverages. Produk 

yang dijual merupakan sebuah inovasi dan modifikasi dari es krim, yaitu mochi 

ice cream dan tempura bread ice cream. 

 Ide untuk membuat mochi ice cream Raff House bermula dari sepasang 

suami istri yang kurang puas setelah mencoba produk mochi ice cream dari 

kompetitor. Produk kompetitor saat itu dirasa kurang maksimal dalam cita rasa 

dan juga dari segi harga kurang memuaskan. Sejak saat itu, Boni, owner dari Raff 

House berusaha memproduksi mochi ice cream.Melalui proses trial and error dan 

memberikan tester kepada lingkungannya, mochi ice cream Raff House berhasil 

menemukan cita rasa yang tepat dan siap dijual kepada konsumen. 

 Nama Raff House sendiri terinspirasi dari nama anak dari owner yang 

bernama Raffael dan ditambahkan House dengan alasan ingin menjadikan Raff 

House sebagai tempat Raffael menghasilkan kreasi makanannya. 

Raff House saat ini menjual produk mochi ice cream sebagai produk 

primer dan tempura bread ice cream sebagai produk sekunder. Hingga saat ini 
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mochi ice cream Raff House telah memiliki 10 (sepuluh) varian rasa. Untuk 

pendistribusian, Raff House memiliki booth penjualan serta menyalurkan 

produknya melalui berbagai retailer serta agen. Saat ini booth penjualan Raff 

House telah menyebar di area Jakarta, Tangerang, hingga mencapai Bandung. 

Total booth yang dimiliki saat ini berjumlah 7 (tujuh). 

 Raff House mengandalkan media sosial sebagai media promosi sekaligus 

media beriklan. Media sosial yang aktif digunakan adalah facebook dan twitter. 

Seringkali Raff House juga berpromosi dengan cara menjadi sponsor dalam acara 

gathering khusus yang diadakan kelompok atau organisasi tertentu. 

 Sejak brand Raff House berdiri tahun 2011, Raff House mengalami 

penjualan yang menjanjikan. Hingga akhir 2013, omset yang dihasilkan mencapai 

80 – 100 juta rupiah per bulan dengan produksi mochi ice cream mencapai 5,000 

buah per minggu. Hingga saat ini, produksi mochi ice cream Raff House masih 

bersifat homemade. 

3.1.2. Produk 

 Dalam pembuatan produknya, Raff House menggunakan 3 (tiga) acuan yaitu: 

1. Rasa 

Rasa produk harus lebih unggul dibandingkan kompetitornya dengan 

memperhatikan tingkat kekenyalan mochi, tekstur eskrim yang lembut, 

kandungan susu yang pas, hingga tingkat penambahan rasa. 
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2. Ukuran 

Ukuran produk mampu bersaing dengan produk kompetitor, sehingga kepuasan 

konsumen dapat diraih. 

3. Harga 

Harga yang ditawarkan kepada konsumen harus mampu bersaing dan masuk akal, 

sehingga konsumen tidak merasa rugi untuk membeli. 

Masing-masing poin dijadikan sebagai dasar proses pembuatan produk 

mochi ice cream. Produk mochi ice cream Raff House terdiri dari 10 (sepuluh) 

varian rasa yaitu, Choco Sprinkle, Tivani (Tiramisu-Vanilla), Exotic Green Tea, 

Rhum Raisin, Rainbow Taro, Bumble Bee (pisang dan oreo), Ogura, Durian 

Crazed, Mango Berry, dan Berry Heaven. Tidak hanya mengandalkan rasa yang 

sudah pernah ada, Raff House berusaha memodifikasi rasa yang dimiliki dengan 

elemen rasa pendukung ataupun menggabungkan 2 (dua) rasa yang menjadikan 

produk mochi ice cream Raff House lebih unik. Penggabungan yang mereka 

lakukan seperti rasa Tivani yang merupakan gabungan rasa tiramisu dengan 

vanila, atau Bumble Bee yang merupakan perpaduan rasa pisang dengan oreo.  

Perancangan Ulang..., Leonardus Adiitya Putra, FSD UMN, 2014



46 

 

Ukuran mochi ice cream Raff House memiliki diameter 5 – 6 cm dengan 

ketebalan 3 – 4 cm. 

       Gambar 3.1. Produk Mochi Ice Cream Raff House 

         (Data Perusahaan Raff House, 2014) 

 

 Tempura bread ice cream merupakan produk sekunder yang ditawarkan 

Raff House. Tempura bread ice cream bukan merupakan produk siap saji karena 

penyajiannya harus melalui proses penggorengan terlebih dahulu. Tempura bread 

ice cream merupakan produk ice cream yang dibalut menggunakan roti khusus 

yang mana akan menyerupai tempura hasilnya setelah melalui proses 

penggorengan. Tempura bread ice cream memiliki 4 (empat) varian rasa yaitu, 

Strazze (strawberi), Vareo (cookies and cream), Chozee (coklat), dan Blavi 

(blueberi). 
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3.1.3. Sistem Distribusi 

Selama 3 (tiga) tahun Raff House berdiri, Raff House memiliki 2 (dua) sistem 

pendistribusian, yaitu: 

1. Penjualan Melalui Booth 

2. Penjualan Melalui Retailer 

Saat ini Raff House memiliki 7 (tujuh) booth yang berlokasi di Botani Square 

Bogor, Raffles Foodlife Bogor, Hypermart Mal Bale Kota Tangerang, Pia 170 

Bandung, Hypermart Summarecon Serpong Tangerang, Hypermart Puri Indah 

Mal Jakarta, dan Farmer’s Market Mal Kelapa Gading Jakarta. Sedangkan Raff 

House memiliki 7 (tujuh) retailer yang tersebar di daerah Jabodetabek. 

Gambar 3.2. Booth Penjualan Raff House di Bandung 

 (Data Perusahaan Raff House, 2014) 
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Tidak hanya melalui booth penjualan dan retailer, Raff House juga pernah 

menyalurkan mochi ice cream melalui restoran Sushi Groove. Namun brand Raff 

House tidak ditampilkan ketika beberapa outlet restoran tersebut menyajikannya 

kepada konsumen. 

3.2. Penelitian 

3.2.1. Observasi 

Penulis melakukan observasi terhadap lokasi booth-booth penjualan Raff House 

yang berlokasi di Mal Puri Indah, Mal Kelapa Gading, dan Mal Bale Kota 

Tangerang. Dari pengamatan yang penulis lakukan, penulis mendapati bahwa 

lokasi booth penjualan Raff House selalu berdekatan dengan lokasi perbelanjaan 

kebutuhan sehari-hari seperti Hypermart (Mal Puri Indah, Mal Balekota), ataupun 

Farmer’s Market (Mal Kelapa Gading). Suasana booth penjualan pada hari kerja 

(weekdays) bisa dibilang cenderung kurang ramai. Namun bila dibandingkan 

dengan kondisi penjualan booth di akhir pekan (weekend), konsumen dan tingkat 

keramaian di sekitar booth meningkat hingga mencapai 100%. 

      

 

 

 

 

Gambar 3.3. Booth Penjualan di Mal Kelapa Gading 

      (Data Perusahaan Raff House, 2014) 
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Dari hasil pengamatan penulis, booth penjualan Raff House cukup 

menarik perhatian, namun kurang mampu menciptakan rasa penasaran untuk 

membeli. Hal ini dikarenakan penggunaan desain logo yang kurang menunjang 

desain booth dan tidak mampu menggambarkan produk yang dijual. Dari segi 

desain, logo yang kurang menarik penulis dapati dikarenakan tidak menerapkan 

syarat logo yang baik yaitu, simpel, unik, mampu menyampaikan sebuah ide di 

baliknya, tidak adanya kesatuan desain antara elemen-elemennya, serta perpaduan 

warna yang kurang berhasil. Penggunaan warna yang kurang tepat semakin 

membuat faktor kesatuan (unity) dan simpel (simplicity) tidak terbentuk. 

Akibatnya logo Raff House menjadi tidak mudah diingat. 

        Gambar 3.4. Logo Raff House 

   (Data Perusahaan Raff House, 2014) 

 

Selain logo yang kurang menunjang, desain booth Raff House antara 

masing-masing tempat masih kurang memiliki keseragaman. Begitu juga dengan 

penempatan dan pengaplikasian logo yang masih tidak konsisten. Hal ini yang 

kurang membuat brand Raff House mampu diingat konsumen dan calon 

konsumen. Tidak konsistennya sebuah desain dan konfigurasi logo yang 
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digunakan penulis amati sebagai penghambat brand Raff House mencapai potensi 

maksimalnya. 

           Gambar 3.5. Booth Penjualan di Mal Balekota 

   (Milik Pribadi, 2014) 

   Gambar 3.6. Booth Penjualan di Mal Kelapa Gading 

(Milik pribadi, 2014) 
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3.2.2. Wawancara 

Wawancara penulis lakukan terhadap owner dari brand Raff House sendiri yang 

bernama lengkap Bonifasius Hermanto. Pada proses wawancara ini penulis 

mendapatkan data bahwa selama ini konsumen dari Raff House cukup universal, 

namun konsumen yang paling banyak merupakan anak kecil yang berusia 5-12 

tahun yang seringkali bepergian ke pusat perbelanjaan bersama dengan orang tua 

mereka. Owner Raff House juga menyebutkan bahwa produk Raff House 

memiliki target kelas ekonomi A sampai dengan B. Hal ini ditunjang dengan 

harga produk yang berkisar dari 12rb-20rb dengan ukuran produk yang bisa 

dibilang tidak sebesar produk es krim umumnya. Penjualan yang dimiliki oleh 

Raff House memiliki omzet mencapai 80-100jt per bulannya. Namun omzet 

penjualan masih didominasi oleh retailer dan agen hampir sebesar 75%. Hal ini 

yang membuktikan bahwa penjualan Raff House melalui jalur booth belum 

maksimal. 

Penyebaran produk difokuskan pada daerah urban (Jakarta) dan sub-urban 

(Tangerang, Bogor). Selain wilayah tersebut, owner juga menyebutkan bahwa 

penyebaran produk lainnya mencapai wilayah Bandung. Berikut data target 

market Raff House yang penulis sajikan dalam bentuk tabel. 
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   Tabel 3.1. Target Market Raff House 

3.2.3. Kuisioner 

Dari hasil penyebaran kuisioner yang penulis sebar terhadap 50 responden di 

wilayah Jakarta dan Tangerang, penulis mendapatkan data mengenai pandangan 

konsumen dan masyarakat akan logo Raff House dan ketertarikan konsumen. 

Penyebaran juga penulis fokuskan kepada responden yang berada di sekitar booth 

penjualan Raff House dengan tujuan mempersempit kemungkinan kesalahan 

penyebaran. Berikut data yang penulis sajikan dalam bentuk diagram. 
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     Gambar 3.7. Hasil Kuisioner I 

    Gambar 3.8. Hasil Kuisioner II 

  

  

I 

90% responden mengatakan
logo Raff House tidak
menarik perhatian dan tidak
mudah diingat

10% responden mengatakan
logo Raff House cukup
menarik perhatian namun
tidak mudah diingat

II 

86% responden mengatakan
logo Raff House tidak
menggambarkan produk
yang ditawarkan

10% responden mengatakan
logo Raff House cukup
menggambarkan produk
yang ditawarkan

4% responden mengatakan
logo Raff House
menggambarkan produk
yang ditawarkan
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III 

94% responden mengatakan
tidak akan membeli produk
Raff House pada booth
penjualan

6% responden mengatakan
mungkin akan membeli
produk Raff House pada
booth penjualan

   

 

 

 

 

            Gambar 3.9. Hasil Kuisioner III 

 Dari hasil kuisioner yang penulis dapat, lebih dari 80% responden 

mengatakan bahwa logo Raff House tidak menarik perhatian, tidak mudah diingat, 

dan belum sesuai dengan ide yang ingin ditampilkan oleh Raff House. Akibatnya 

sejumlah 94% responden juga menjawab belum tertarik untuk membeli produk 

Raff House. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa desain logo Raff House 

memiliki banyak titik lemah dan desain baru logo tersebut diharuskan menarik 

perhatian, simpel, dan mampu menggambarkan ide atau pesan yang dimiliki 

produk Raff House. Daftar pertanyaan penulis lampirkan. 

3.2.4. Riset Kompetitor 

3.2.4.1. Mochilla 

Mochilla merupakan salah satu kompetitor yang dimiliki oleh Raff House. 

Mochilla telah berdiri sejak tahun 2010 yang berlokasi di Grand Indonesia 

Shopping Mall. Pada tahun 2011, Mochilla membuka cabang yang berlokasi di 

Gandaria City Mall. Namun pada tahun 2013, Mochilla cabang Gandaria City 
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Mall ditutup. Mochilla menawarkan produk mochi ice cream dengan rasa yang 

tergolong banyak, yaitu total 27 rasa. 27 rasa yang ditawarkan oleh Mochilla 

adalah Belgian Chocolate, Black Sesame, Cookies 'N Cream, Durian, Grape, 

Honeydew Melon, Jackfruit, Japanese Green Tea, Lychee, Mango, Mangosteen, 

Passion fruit, Peach Mango, Pineapple, Pomegranate, Red Bean, Sun Dried 

Longan, Taro, Tiramisu, Vanilla, Wild Strawberry, Yoghurt Blueberry, Yoghurt 

Japanese Green Tea, Yoghurt Kiwi, Yoghurt Mango, Yoghurt Plain, Yoghurt 

Strawberry. Selain mochi ice cream, Mochilla juga memiliki produk unggulan 

lainnya yang disebut wine ice cream. Wine ice cream adalah produk ice cream 

yang mengandung alkohol sebesar 5%. 

Produk Mochilla memiliki rentang harga mulai dari 12.000 rupiah – 

25.000 rupiah. Mochi ice cream yang dijual memiliki ukuran yang kecil sebesar 

kue moci umum (diameter +-2cm). Dengan harga jual yang sama dan ukuran yang 

lebih kecil, Mochilla memiliki harga di atas produk Raff House. Dengan lokasi 

penjualan yang terletak di pusat kota Jakarta dan mengusung konsep cafe, 

Mochilla memiliki target market anak muda dengan kelas ekonomi A. 

               Gambar 3.10. Toko Mochilla 

(https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-

9/17844_278626286663_5863379_n.jpg) 
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Dari hasil pengamatan penulis pada lokasi penjualan di Grand Indonesia 

Mall, suasana toko bisa dibilang nyaman dan cukup strategis. Namun dari segi 

keramaian toko, Mochilla belum maksimal dalam melakukan penjualannya. 

Konsumen bisa dikatakan sedikit jika dibandingkan dengan keramaian Mall 

Grand Indonesia di akhir pekan. 

Dari segi desain, Mochilla memiliki karakter yang cukup menarik berupa 

karakter naga yang berwarna pink dan sedang memakan mochi ice cream. Logo 

sudah berhasil menggambarkan sebuah ide di dalamnya, dan memiliki unity yang 

cukup kuat. Secara keseluruhan, logo Mochilla sudah bagus dan menarik 

perhatian. 

Gambar 3.11. Logo Mochilla 

(https://scontent-a-kul.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0- 

9/17844_278626261663_6677079_n.jpg) 

 

Mochilla juga melakukan promosi melalui media sosial. Namun dari segi 

aktivitas promosi media sosial, Mochilla memiliki kekurangan yang fatal. 
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Kegiatan twitter dan facebook Mochilla telah berhenti sejak tahun 2010. Artinya 

Mochilla belum memaksimalkan media soal sebagai aktifitas penunjang brand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Facebook Mochilla 

(Milik Pribadi, 2014) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Twitter Mochilla 

(Milik Pribadi, 2014) 
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3.2.4.2. Momochi 

Momochi merupakan sebuah brand di bawah naungan CV. Arizuki. Momochi 

berdiri sejak Januari 2011. Sejak didirikan, momochi memiliki cabang yang 

banyak dan menyebar di kota-kota besar di pulau Jawa hingga pulau Batam. 

Momochi memiliki pusat produksi yang terletak di Bogor. Dengan menawarkan 

sistem franchise dan kemitraan, Momochi telah berkembang pesat dan memiliki 

cabang di 18 lokasi. 

Momochi juga menawarkan mochi ice cream dengan rasa yang cukup 

banyak, yaitu 21 rasa yang terdiri dari Oreo, Chocobrownies, Ogura, Durian, 

Green Tea, Strawberry, Vanilla Grape, Lychee, Taro, Tiramisu, Blackforest, 

Mungbean, Bluberry Cheese, Rum Raisin, Vanilla Blue, Strawberry Yoghurt, 

Blueberry Yoghurt. Masing-masing rasa dijual seharga 15.000 rupiah dan 

memiliki diameter sebesar + 4cm. Dengan pengamatan pada lokasi penjualan 

Momochi di Plaza Semanggi, penulis berkesimpulan bahwa Momochi memiliki 

tingkat pembelian yang cukup tinggi dengan kelas ekonomi A-B. Dan kebanyakan 

pembeli merupakan anak muda yang berusia 18-25 tahun. Dengan target 

konsumen yang dimilikinya, Momochi menggunakan tagline berjudul “premium 

mochi ice cream”. 
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    Gambar 3.14. Produk Momochi 

   (momochi.co.id/produk.html) 

 

Dari segi desain, Momochi memiliki masalah dalam hal konsistensi. 

Desain masing-masing booth tidak memiliki benang merah. Bahkan penggunaan 

tema warna pun tidak sama. Dalam hal logo, Momochi menggunakan karakter 

yang berbentuk mochi dan kombinasi tipe tipografi yang mampu menunjukan 

sebuah kesatuan desain (unity). 
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Gambar 3.15. Desain Logo Momochi 

(http://distilleryimage0.s3.amazonaws.com/62c73a64b32c11e28e3c22000a1f9d44_6.jpg) 

Namun sayangnya logo tersebut kurang berhasil menggambarkan segi 

premium yang ditawarkan oleh Momochi. Konfigurasi penerapan logo di dalam 

booth pun masih tidak konsisten. 

Gambar 3.16. Booth Penjualan Momochi I 

(http://www.zomato.com/id/jakarta/momochi-kuningan) 
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Gambar 3.17. Booth Penjualan Momochi II 

(http://www.livingsocial.co.id/jakarta/momochi.html) 

Dari segi promosi, Momochi memiliki kegiatan promosi yang baik. 

Terbukti Momochi cukup berusaha memaksimalkan media sosial twitter, serta 

memiliki situs yang dijadikan sarana informasi meskipun masih banyak 

kekurangan yang perlu diperbaiki seperti informasi produk, foto yang menunjang, 

serta desain yang masih belum konsisten dan belum sukses menyampaikan kesan 

premium. Namun pada media sosial facebook, Momochi tidak memiliki tanda-

tanda aktifitas yang mampu menunjang brand yang dimilikinya. Posting terakhir 

yang dilakukan Momochi pada media sosial facebook adalah pada bulan 

November 2011. 
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Gambar 3.18. Situs Momochi 

(Milik Pribadi, 2014) 

 

Gambar 3.19. Facebook Momochi 

(Milik Pribadi, 2014) 

 

Perancangan Ulang..., Leonardus Adiitya Putra, FSD UMN, 2014



63 

 

Selain melalui media sosial, Momochi juga seringkali menjalankan 

promosi melalui promo penjualan voucher murah melalui web livingsocial.com 

atau lakupon.com. 

Gambar 3.20. Promosi Momochi 

(Milik Pribadi, 2014) 
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3.2.4.3. Tabel Perbandingan Kompetitor 

Data yang penulis telah dapatkan mengenai Raff House dan kompetitornya 

dirangkum dalam sebuah tabel perbandingan yang akan memudahkan penulis 

memetakan kekuatan dan kelemahan dari Raff House. 

Tabel 3.2. Tabel Perbandingan Kompetitor 
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3.3. Analisa SWOT 

Berdasarkan penelitian brand Raff House dengan kompetitornya, dapat 

disimpulkan dalam sebuah analisis SWOT yang dimiliki oleh Raff  House. SWOT 

yang dimiliki sebagai berikut: 

1. Strength yang dimiliki oleh Raff House adalah memiliki produk yang 

secara harga  dan ukuran lebih unggul dibandingkan kompetitornya serta 

memiliki audiens yang telah terbentuk dalam melakukan promosi di media 

sosial. Dengan penjualan yang tidak mengandalkan visual logo (melalui 

agen) yang mendominasi total penjualan per bulan, dapat disimpulkan pula 

bahwa produk Raff House disukai oleh konsumen dan mampu bersaing 

dalam segi kualitas rasa. 

2. Weakness yang dimiliki oleh Raff House adalah belum terbentuknya brand 

image dan brand awareness di mata konsumen sehingga tidak adanya 

ketertarikan untuk membeli yang kuat, tidak diketahui konsumen, dan 

tidak dapat terbentuknya loyalitas konsumen. Logo yang dimiliki Raff 

House juga belum mampu menarik perhatian dan memberikan citra dari 

produk Raff House sendiri. 

3. Opportunity yang dimiliki oleh Raff House adalah memiliki kesempatan 

berkembang yang masih terbuka lebar mengingat fakta bahwa produk 

yang dimiliki merupakan inovasi baru dan memiliki keunikan. Raff House 

juga masih memiliki banyak potensi untuk mengembangkan rasa yang 

dimilikinya. Dan masih besarnya kesempatan bagaimana ke depannya Raff 
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House menjadi brand yang dikenal masyarakat umum sebagai penjual 

makanan manis yang unik. 

4. Threats yang dihadapi oleh Raff House adalah bagaimana produk Raff 

House yang masih merupakan inovasi baru di bidang makanan manis 

belum memiliki popularitas di kalangan masyarakat sehingga 

membutuhkan promosi lebih agar mampu diterima oleh konsumen. 

3.4. Mind Map Raff House 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.3. Mind Map Data
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