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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  3.1.

Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam merancang 

Brand Rejuvenation untuk Ragusa Es Italia melalui metode riset deskriptif. 

Menurut Naibaho dan Murwonugroho (1998:38) dalam bukunya yang berjudul 

Metodologi Riset Seni Rupa dan Desain, metode deskriptif adalah metode yang 

digunakan untuk menjelaskan keadaan yang terjadi dari waktu tertentu yang 

terjadi hingga sekarang. Metode ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wawancara, 

observasi, dan angket (kuesioner). Dengan tiga jenis metode tersebut diharapkan 

dapat menghasilkan data yang lengkap, dan akurat.  

3.1.1. Wawancara 

Naibaho dan Murwonugroho (1998:42) menjelaskan bahwa wawancara adalah 

metode tanya-jawab secara lisan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Penulis 

melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Sias Mawarni, selaku pemilik dari Ragusa 

Es Italia saat ini. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2017 di outlet 

Ragusa yang berletak di Duta Merlin Plaza Lt. 5. Wawancara ini bertujuan untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai Ragusa Es Italia, mulai dari sejarah, penjualan, 

upaya yang mungkin akan dilakukan kedepannya, dan keunikan dari Ragusa Es 

Italia yang membuat Ragusa tetap eksis sejak tahun 1932 hingga saat ini.  Penulis 

menanyakan tentang keunikan dari es krim Ragusa, dan pemilik Ragusa 

menjawab bahwa rahasia dari es krim Ragusa adalah menggunakan susu sapi asli 
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yang segar sebagai bahan utama dalam pembuatannya, bukan menggunakan 

butter milk seperti yang umumnya digunakan oleh es krim lainnya. Meski 

menggunakan butter milk akan meraup keuntungan yang lebih besar, namun ia 

tetap memilih untuk menggunakan susu sapi segar, apalagi es krim Ragusa tidak 

menggunakan bahan pengawet sama sekali, sehingga es krim Ragusa sehat dan 

aman untuk dikonsumsi meski dalam porsi yang banyak.  

Kemudian penulis menanyakan tentang penjualan dari Ragusa Es Italia, 

dan pemilik Ragusa mengatakan bahwa meski toko Ragusa di Jl. Veteran 1 no. 10 

tidak pernah sepi akan pengunjung, perkembangan Ragusa Es Italia tidak terlalu 

signifikan, penjualannya cenderung datar saja, dan jumlah outlet Ragusa terus 

mengalami penurunan. Ragusa Es Italia sempat memiliki 20 cabang, dan kini 

hanya tersisa 2 cabang, yaitu di Jl. Veteran 1 no. 10, dan Duta Merlin Plaza Lt. 5. 

Sebagian besar dari cabang Ragusa musnah karena kerusuhan yang terjadi pada 

tahun 1998, namun penurunan tersebut bisa terjadi juga karena segmentasi Ragusa 

sudah bergeser karena bertambahnya usia dan berkembangnya jaman. Penulis 

menanyakan apakah ada kompetitor yang dirasa mengancam keberadaan Ragusa, 

kemudian pemilik dari Ragusa menjawab toko-toko es krim modern yang mulai 

menguasai pasar, dan memiliki lokasi yang lebih strategis dibandingkan dengan 

Ragusa.  

 Penulis menanyakan apa ada upaya yang sedang atau akan dilakukan 

untuk meningkatkan penjualan toko es krim Ragusa, pemilik berharap dapat 

mengembangkan usaha dengan membuka kembali cabang Ragusa, sehingga 

Ragusa dapat dinikmati di banyak daerah, bukan hanya di Jl. Veteran, dan Duta 
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Merlin saja. Ragusa memiliki potensi untuk berkembang yang baik, karena 

walaupun Ragusa tidak pernah melakukan pemasaran apapun untuk usahanya, 

seperti brosur, poster, iklan di majalah, dan lainnya, namun Ragusa tetap ramai 

dikujungi, dan dapat berkembang hanya dari mulut ke mulut. Hal yang menarik 

lainnya, Ragusa mendapatkan penghargaan dari museum rekor Dunia - Indonesia 

sebagai “Toko Es Krim Tertua yang Masih Buka” 

 

 

 

Gambar 3.1 Ibu Hj. Sias Mawarni dan Penulis 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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a. Sejarah Ragusa 

Ragusa Es Italia didirikan oleh dua orang berkebangsaan Italia bernama Luigie 

Ragusa, dan Vincenzo Ragusa yang datang ke Indonesia pada tahun 1930-an 

untuk belajar jahit menjahit di Jakarta Pusat. Setelah lulus belajar jahit menjahit, 

mereka pergi ke Bandung, dan bertemu dengan seorang wanita berkebangsaan 

Eropa yang memiliki peternakan sapi. Setelah itu mereka berdua memanfaatkan 

produksi susu sapi yang sangat banyak tersebut menjadi es krim. Di Italia, 

keluarga mereka memiliki restoran, dan kedai es krim, sehingga tidak 

mengherankan jika es krim yang dihasilkan oleh mereka disukai, dan laku dijual 

di kedai pertama mereka yang berletak di Jl. Raya Pos, Bandung. 

 

Gambar 3.2 Piagam Penghargaan Ragusa 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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Pada tahun 1932, mereka berdua berusaha untuk memperbesar usahanya 

dengan membuka booth di Pasar Gambir (Jakarta Fair). Penjualan es krim Ragusa 

berjalan dengan baik, hingga pada tahun 1945-1946 penjualannya menurun karena 

pada saat Indonesia merdeka, para penduduk asing banyak yang kembali ke 

negaranya masing-masing. Sedangkan sebagian besar dari penikmat es krim 

Ragusa adalah penduduk asing. Toko Ragusa yang di Bandung pun terpaksa harus 

ditutup. Melihat keadaan tersebut, akhirnya mereka berdua mencari daerah yang 

tepat untuk membuka toko permanen dari toko es krim Ragusa untuk 

meningkatkan kembali penjualan mereka. Akhirnya mereka berdua membeli 

Gambar 3.3 Luigie Ragusa, dan Vincenzo Ragusa 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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tanah, dan membuka toko di Jl. Veteran 1 no. 10, Jakarta Pusat,  yang menjadi 

tempat penjualannya hingga saat ini.  

 

 Pada tahun 1972, Ragusa bersaudara hendak pulang ke Italia, mengingat 

umur mereka yang sudah menua. Awalnya mereka berusaha untuk menjual usaha 

mereka, namun setelah kurun waktu tidak ada yang berminat unuk membelinya. 

Adik bungsu dari lima bersaudara Ragusa menikah dengan anak perempuan Jo 

Gok Siaw, yaitu karyawan yang bekerja di Ragusa. Buntoro Kurniawan, yaitu 

adik dari anak perempuan Jo Gok Siaw tersebut memperkenalkan istrinya yang 

bernama Sias Mawarni kepada Luigie dan Vincenzo Ragusa. Sias menawarkan 

diri untuk membantu mengelola usaha mereka selama mereka pulang ke Italia. 

Namun akhirnya mereka berdua menghibahkan Ragusa Es Italia kepada Sias dan 

Buntoro, yang meneruskan usaha es krim Ragusa hingga saat ini.  

b. Sejarah Logo 

Logo dari Ragusa Es Italia diestabilasi pada tahun 1972, awalnya pemilik hendak 

menggunakan nama Italian Ice Cream, namun ditolak karena penggunaan nama 

Gambar 3.4 Ragusa di masa lampau 

(http://kabarinews.com/ragusa-rahasia-cita-rasa-dan-rahasia-sejarah/31850, n.d.) 

http://bpras.com/wp-content/uploads/2010/10/ice-cream-italia-ragusa-8.jpg) 
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negara itu dilarang, akhirnya pemilik menggunakan nama “Ragusa Es Italia”, 

pada saat itu logo di desain dengan ala kadarnya, dan saat pemilik hanya 

mementingkan aspek fungsionalnya saja, yaitu sebagai penanda bahwa Ragusa 

adalah toko yang menjual es Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Varian Produk 

Ragusa Es Italia memiliki banyak pilihan menu es krim yang terus berkembang, 

yaitu regular flavoured (vanilla, cokelat, stroberi, mocca, dan nougat), premium 

flavoured (durian, rum raisin), mixed flavoured (coupe de maison, dan special 

mix), dan fancy flavoured (spaghetti ice cream, tutti frutti, banana split, chocolate 

sundae, dan cassata siciliana). Harga es krim Ragusa berkisar dari Rp. 15.000,- 

sampai dengan Rp. 35.000,- per porsinya. Keunikan dari es krim Ragusa adalah 

berasal dari susu sapi asli yang (bukan butter milk), dan tanpa bahan pengawet, 

sehingga es krim Ragusa sangat lembut, dan sehat untuk dikonsumsi. Resep yang 

digunakannya tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Mesin yang 

Gambar 3.5 Logo Ragusa 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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digunakan oleh Ragusa sendiri adalah mesin tempo dulu yang sudah tidak 

diproduksi lagi oleh bangsa Italia. 

Penulis menanyakan kepada pemilik Ragusa, es krim apa yang paling 

digemari oleh konsumen, dan pemilik mengatakan pada jaman dulu saat varian es 

krim Ragusa belum terlalu banyak, Tutti Frutti sangatlah digemari yaitu es krim 

dengan rasa coklat, stroberi dan vanilla dengan potongan buah kering yang 

disajikan dalam bentuk potongan, dan kini dengan semakin banyak munculnya 

varian es krim Ragusa, maka es krim Spaghetti adalah yang menjadi favorit para 

konsumen. Es krim Spaghetti adalah es krim yang memiliki tekstur unik 

menyerupai spaghetti, yang disajikan dengan saus coklat, kacang, dan buah 

kering. Pemilik Ragusa mengakui bahwa es krim Spaghetti adalah hasil dari 

kreasinya sendiri. 

 

Gambar 3.6 Beberapa Varian Es Krim Ragusa 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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3.1.2. Observasi 

Metode Observasi menurut Naibaho dan Murwonugroho (1998:39) adalah metode 

yang menggunakan kemampuan manusia yaitu panca inderanya untuk menikmati 

suatu hal. Metode observasi umumnya menggunakan penghihatan, dan kamera 

sebagai dokumentasi.  Penulis melakukan observasi ke cabang Ragusa yang 

berlokasi di Jl. Veteran 1 no. 10, dan Duta Merlin Plaza Lt. 5.  

a. Cabang Ragusa 

Saat memasuki Ragusa Es Italia, penulis masih merasakan nuansa nostalgia dari 

toko es krim ini yang berbeda dengan toko es krim modern lainnya, dengan kursi 

rotan, meja bundar sederhana, kipas angin, foto-foto Ragusa di masa silam yang 

dipajang, dan mesin kasir kuno yang digunakan dari dulu hingga sekarang.  Dari 

kedua cabang tersebut, cabang Duta Merlin tidak hanya menyediakan sajian es 

krim, namun juga menawarkan aneka masakan Eropa, Indonesia, dan Cina. 

Kemudian pemilik Ragusa menjelaskan bahwa sejak lampau Ragusa memang 

merupakan restoran juga. Namun karena lokasi di Jl. Veteran tidak terlalu luas, 

maka hanya dibuat menjadi toko es krim saja. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, sebagian besar 

pengunjung dari Ragusa adalah orang tua, atau keluarga yang nostalgia saat 

datang ke Ragusa, namun juga dapat ditemukan anak muda yang penasaran dan 

ingin mencicipi nikmatnya es krim Ragusa yang legendaris tersebut.  
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Gambar 3. 7 Menu Ragusa Cabang Duta Merlin 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 

Gambar 3.8 Sajian masakan, dan minuman Ragusa Cabang Duta Merlin 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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Gambar 3.9 Suasana Ragusa Cabang Jl. Veteran 1 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 

Gambar 3.10 Suasana Ragusa Cabang Duta Merlin 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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b. Analisis Kompetitor 

Ragusa Es Italia memiliki banyak kompetitor, baik yang langsung maupun yang 

tidak langsung. Namun penulis akan membahas beberapa kompetitor langsung 

yaitu kompetitor dengan nilai nostalgia yang bertahan sejak lama, yaitu:  

1. Baltic  Es Krim Sejak 1939 

Baltic adalah salah satu kedai es krim tertua di Indonesia, yaitu sejak tahun 1939. 

Baltic berlokasi di Jl. Kramat Raya No. 10 - 12, Senen - Jakarta Pusat. Bahan 

baku yang digunakan Baltic adalah susu sapi asli, dan buah-buahan segar, serta 

tanpa menggunakan bahan pengawet. Rasa yang disajikan oleh Baltic berbagai 

macam, seperti kopyor, peppermint, greentea, nougat, rum raisin, vanila oreo, 

alpukat, ketan hitam, blueberry, jeruk, stroberi, dan lainnya.  Kelebihan dari Baltic 

adalah ia menyediakan jasa delivery, dan Baltic menyediakan berbagai varian es 

krim mulai dari es krim cup, stick, dan juga es krim dalam bentuk tart. 

Kekurangan dari Baltic adalah tidak ada nuansa nostalgia yang tercipta di 

tempatnya. Slogan yang digunakan oleh Baltic adalah “Es Krim Sejak 1939”. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Suasana Baltic 

(http://travel.kompas.com/read/2015/05/12/092100327/Dingin.Manis.dan.Melintasi.Zaman, 2015) 
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2. Zangrandi Ice Cream 

Zangrandi Ice Cream, merupakan salah satu toko es krim tertua di Indonesia, 

didirikan pada tahun 1930 dan berpusat di Jalan Yos Sudarso no. 10, Surabaya 

dan kini Zangrandi memiliki berbagai cabang di Indonesia, salah satunya di 

Kepala Gading, Jakarta Utara. Nama Zangrandi Ice Cream, diambil dari nama 

pendirinya, yaitu Roberto Zangrandi, seorang Italia yang mendirikan toko es krim 

tersebut di Surabaya pada masa penjajahan Belanda. Namun, pada tahun 1960, 

karena suatu hal, Roberto Zangrandi harus kembali ke Italia, sehingga beliau 

menjual toko ice cream tersebut kepada Adi Tanumulia untuk kemudian 

diteruskan dengan tidak merubah brand Ice cream Zangrandi. Rasa-rasa yang 

ditawarkan oleh Ice Cream Zangrandi adalah Tutti Fruti, Mecodonia, Banana 

Split, Ice Cream Soda, keempatnya merupakan menu andalan Ice Cream 

Gambar 3.12 Menu Baltic 

(https://www.qraved.com/id/Jakarta/baltic-ice-cream-senen/menu, 2016) 
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Zangrandi. Kelebihan dari Zangrandi Ice Cream adalah tempatnya kental dengan 

nuasa Belanda tempo doloe, sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Menurut 

penulis, identitas visual Zangrandi cukup menarik, namun tidak konsisten. 

Kekurangan lainnya dari Zangrandi adalah harganya yang cukup tinggi, mereka 

menjual es krim yang menyerupai Spaghetti Ice Cream Ragusa, namun namanya 

adalah Noodle Ice Cream, dan harganya adalah Rp. 49.000,- per porsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Identitas Visual Zangrandi 

http://toscabelly.com/la-casa-zangrandi-kelapa-gading/, n.d.) 

Gambar 3.14 Suasana Zangrandi 

http://toscabelly.com/la-casa-zangrandi-kelapa-gading/, n.d.) 
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Sedangkan kompetitor tidak langsung dari Ragusa Es Italia adalah toko es krim 

modern yang mengangkat nilai nostalgia, yaitu Kedai Es Gentong. Yarni Limas, 

yaitu pemilik dari Kedai Es Gentong mendirikan toko es krim ini pada tahun 

2007, dengan slogan “a taste of nostalgia”.  Kedai Es Gentong berlokasi strategis, 

yaitu berleteak di berbagai mall Jakarta, dan memiliki identitas visual yang 

menarik, seperti logo, packaging, media promosi, dan lainnya. Kedai Es Gentong 

menggabungkan unsur nostalgia dan modern, sehingga visualnya cocok untuk 

generasi muda, maupun keluarga. Es krim yang ditawarkan tersedia dalam 

berbagai macam rasa yang menarik pula, seperti rasa Duren, Kelapa, Alpukat, 

Cempedak, Nangka, Coklat, Stroberi, dan Vanilla, uniknya lagi es krim modern 

ini menggunakan buah asli, dan tanpa bahan pengawet. Kekurangan dari Kedai Es 

Gentong ini, penulis berpendapat harga yang dibandrol oleh Kedai Es Gentong 

agak terlalu tinggi dibandingkan dengan porsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Menu Kedai Es Gentong 

(https://pergikuliner.com/restaurants/ice-cream-gentong-pluit/menus, n.d.) 
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Gambar 3.16 Berbagai Packaging Kedai Es Gentong 

(https://www.qraved.com/jakarta/kedai-gentong-ice-cream-serpong-

utara-2/menu, 2015) 

 

Gambar 3.17 Suasana Kedai Es Gentong 

(http://www.thedelicaciesjournal.com/2013/04/kedai-gentong-ice-cream.html, n.d.) 
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c. Analisis SWOT 

SWOT menurut Jugiyanto (2005:46) adalah akronim untuk kekuatan (strenghts), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dari 

lingkungan eksternal sebuah perusahaan. SWOT adalah strategi yang penting 

mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman eksternal yang dapat 

mempengaruhi perkembangan perusahaan tersebut. Maka dari itu SWOT dari 

Ragusa Es Italia adalah sebagai berikut: 

Strenght: 

1. Ragusa memiliki nilai historical, dan nuansa nostalgia yang kuat. 

2. Es krim Ragusa menggunakan bahan baku yang sehat, yaitu menggunakan 

susu sapi asli, dan tanpa bahan pengawet, tidak seperti es krim modern lain 

umumnya. 

3. Ragusa mendapatkan piagam penghargaan rekor Dunia - Indonesia 

sebagai “Toko Es Krim Tertua yang Masih Buka” 

Weakness: 

1. Brand yang dimiliki Ragusa Es Italia tidak relevan dengan zamannya. 

2. Kurang konsistensinya penerapan identitas visual Ragusa pada berbagai 

media yang ada. 

Oppurtunity:  

1. Ragusa paling dikenal dibanding es krim tempo dulu lainnya. 

2. Ragusa sudah memiliki loyal customer yang datang untuk bernostalgia.  
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Threat: 

1. Banyak toko es krim modern yang memiliki identitas visual yang lebih 

menarik, promosi yang lebih gencar, dan lokasi yang lebih strategis 

2. Generasi muda memiliki banyak opsi untuk menikmati es krim, maka ada 

kemungkinan generasi muda akan memilih toko es krim modern yang 

lebih kekinian. 

 

3.1.3. Kuesioner 

Naibaho dan Murwonugroho (1998:44), menjelaskan bahwa metode kuesioner 

atau angket adalah bentuk wawancara tertulis, yang lebih efisien dalam faktor 

waktu, dan dapat menggarap lebih banyak sampel sekaligus. Penulis melakukan 

pengedaran kuesioner online menggunakan Google Form, yang dituju kepada 

generasi muda, dan pecinta hidangan penutup es krim. Tujuan dari kuesioner ini 

adalah untuk mengetahui seberapa besar brand awareness terhadap Ragusa. Total 

responden yang penulis dapatkan adalah 133 suara.  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.18 Diagram rentang usia responden 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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Berdasarkan data survei, responden terbanyak yaitu 72% berumur 21-25 tahun, 

sedangkan 20% berumur 17-20 tahun, sisanya 5% berumur diatas 25 tahun, dan 

3% berumur dibawah 17 tahun. 

 

Data menunjukkan responden paling banyak berasal dari daerah BoDeTaBek 

(Bogor Depok Tangerang Bekasi) sebesar 36%, Jakarta Barat 33%, Jakarta Utara 

13%, Jakarta Timur 7%, Jakarta Selatan 7%, dan Jakarta Pusat 4%. 

 

 

Gambar 3.19 Diagram domisili responden 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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Berdasarkan diagram tersebut, sebanyak 44% responden mengkonsumsi es krim 

kurang dari 3 kali dalam sebulan, 43% responden mengkonsumsi es krim 3-5 kali, 

dan hanya 13% responden yang memakan es  krim lebih dari 5 kali. 
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Gambar 3.20 Diagram frekuensi makan es krim responden 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 

Gambar 3.21 Diagram tempat es krim yang pernah responden kunjungi 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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Pertanyaan ini diajukan agar penulis dapat mengetahui seberapa besar brand 

awareness khayalak terharap Ragusa, dibandingkan dengan toko es krim lainnya, 

baik yang modern maupun tradisional. Hasil survey membuktikkan bahwa 

sebanyak 86% responden pernah mengunjungi Baskin Robbins, 81.8% Haagen 

Dasz, 56.8% Cold Stone, 56.1% Dairy Queen, 35.6% Kedai Gentong, sedangkan 

untuk toko es krim bernuansa tempo dulu yaitu 37.9% responden pernah 

mengunjungi Ragusa, 6.8% Baltic, 6.8% Zangrandi, 6.1% Ollino, dan yang 

terkecil adalah Tropik 1.5%.  
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Gambar 3.22 Diagram tempat es krim yang paling responden rekomendasi 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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Berdasarkan data tersebut, tempat makan es krim yang paling direkomendasi oleh 

responden adalah Haagen Dasz yaitu sebanyak 43%, Baskin Robbins 18%, Cold 

Stone 14%, Ragusa 12%, Dairy Queen 8%, Kedai Gentong 5%, sedangkan Baltic, 

Zangrandi, Tropik sebanyak 0.8%, dan tidak ada responden yang merekomendasi 

Ollino.  

 
Gambar 3.23 Diagram pertimbangan responden dalam memilih tempat es krim 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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Hal yang paling penting bagi responden dalam memilih tempat es krim adalah 

rasa dari es krim tersebut yaitu sebanyak 84.2%, banyak varian sebanyak 52.6%, 

‘Harga’ 49.6%, tempat yang nyaman 46.6%, visual yang menarik 36.1%, lokasi 

yang terjangkau 32.3%, tempat/interior yang menarik 31.6%, sedangkan ada 

nuansa nostalgia hanya 9% saja. 

 

 

 

Berdasarkan diagram diatas, sebanyak 42% tahu, dan pernah kesana, 28% hanya 

pernah mendengar, dan 30% tidak tahu tentang Ragusa. 

42%	

28%	

30%	

Apakah	anda	mengetahui	Ragusa?	

Ya,	tahu	dan	pernah	kesana	

Hanya	pernah	mendengar	

Tidak	tahu	

Gambar 3.24 Diagram responden mengetahui Ragusa 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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Data menunjukkan responden mengetahui Ragusa dari teman sebanyak 35%, dari 

keluarga sebanyak 18%, sosial media sebanyak 8%, telivisi 8%, majalah/koran 

2%, dan sebanyak 29% tidak tahu Ragusa. 
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Gambar 3.25 Diagram sumber responden mengetahui Ragusa 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 

Gambar 3.26 Diagram faktor yang membuat responden tertarik ke Ragusa 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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Berdasarkan data tersebut, sebanyak 20.6% tertarik ke Ragusa karena rasa es 

krimnya, sedangkan sebanyak 8.4% karena harganya, 8.2% karena adanya nuansa 

nostalgia, 6.1% karena jajanan sekitar, dan sebanyak 53.4% dari responden tidak 

pernah ke Ragusa. 

 

 

 

Sebanyak 95% dari responden setuju bahwa tampilan visual penting, dan dapat 

menjadi pertimbangan dalam memberi sebuah produk, sedangkan sebanyak 5% 

tidak merasa bahwa tampilan visual penting. 

 

95%	

5%	

Apakah	tampilan	visual	dari	sebuah	produk	
dapat	menjadi	pertimbangan	Anda	untuk	

membeli	produk	tersebut?	

Ya,	penting	

Tidak	penting	

Gambar 3.27 Diagram seberapa penting tampilan visual bagi responden 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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Berdasarkan diagram skala tersebut, sebanyak 12.8% dari responden merasa logo 

Ragusa sama sekali tidak mempresentasikan sebagai toko es krim yaitu diberi 

nilai ‘0’, sebanyak 33.1% memberi nilai ‘1’ yang artinya kurang 

mempresentasikan, 37.6% memberi nilai ‘2’ biasa saja, 13.5% memberi nilai ‘3’ 

mempresentasikan, dan sebanyak 3% orang memberi nilai ‘4’ artinya sangat 

mempresentasikan. 

 

12.80%	

33.10%	

37.60%	

13.50%	

3%	

0	 1	 2	 3	 4	

Dari	skala	0-4,	berapa	besarkah	menurut	Anda	
logo	"Ragusa"	mempresentasikan	sebagai	toko	

es	krim?	

Gambar 3.28 Diagram skala logo Ragusa mempresentasikan sebagai toko es krim 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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Kesan terbanyak yang responden dapatkan dari logo Ragusa yaitu 64% responden 

menganggap logo Ragusa jadul, 27% menganggap logo Ragusa bersejarah, 9% 

menganggap logo Ragusa modern, dan 1% jawaban lainnya. Jawaban lain dari 

responden adalah responden merasa logo tersebut tidak cocok dengan kelebihan 

dari Ragusa, ada juga yang mengatakan logo tersebut tidak menarik, style huruf 

terlalu berlebihan, dan bergaya old European. 

64%	

27%	

8%	

1%	

Apa	kesan	yang	Anda	dapatkan	dari	
logo	Ragusa?	

Jadul	

Bersejarah	

Modern	

Other	

Gambar 3.29 Diagram kesan dari logo Ragusa menurut responden 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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Sebanyak 59% dari responden merasa logo Ragusa biasa saja, 23% dari responden 

merasa logo Ragusa mudah diingat, dan sebanyak 18% merasa logo Ragusa tidak 

mudah diingat. 

 

23%	

59%	

18%	

Apakah	logo	Ragusa	mudah	diingat?	

Mudah	diingat	

Biasa	saja	

Tidak	mudah	diingat	

83%	

17%	

Apakah	menurut	Anda	logo	Ragusa	
butuh	peremajaan	agar	sesuai	
dengan	perkembangan	zaman?	

Ya,	perlu	

Tidak	perlu	

Gambar 3.30 Diagram kemudahaan logo Ragusa bagi responden 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 

Gambar 3.31 Diagram perlukah logo Ragusa diremajakan 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 

Perancangan Brand Rejuvenation..., Shella Mulia, FSD UMN, 2017



 
 

50 

Menurut diagram tersebut, sebanyak 83% dari responden merasa logo Ragusa 

perlu diremajakan agar dapat sesuai dengan perkembangan zaman, sedangkan 

17% dari responden merasa tidak perlu. 

 

 

Sebagian besar dari responden merasa logo Ragusa perlu diremajakan, dan bagian 

yang perlu diperbaiki adalah ditambah simbol atau logogram dari 75.6% dari 

responden, sebanyak 65% dari responden merasa hurufnya perlu diperbaiki, 64% 

warnanya, 29.3% ditambah background, dan 6.5% lainnya. Menurut dari 

responden lainnya mengatakan bahwa logo Ragusa harus diperbaiki sehingga logo 

tersebut lebih memorable namun tetap dengan identitasnya yang historical.  

6.50%	

29.30%	

75.60%	

64%	

65%	

Other	

Ditambah	background	

Ditambah	simbol/logogram	

Warna	

Huruf	

Jika	ya,	bagian	mana	yang	perlu	
diperbaiki?	

Gambar 3.32 Diagram bagian yang perlu diperbaiki dari logo Ragusa 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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 Metodologi Perancangan 3.2.

Dalam merancang brand rejuvenation untuk Ragusa Es Italia, penulis 

menggunakan tahapan perancangan brand menurut Landa dalam bukunya yang 

berjudul Graphic Design Solution (2013:73), yaitu sebagai berikut: 

1. Orientasi 

Di dalam tahap orientasi, penulis mencari dan mengumpulkan data yang 

relevan. Penulis melakukan riset awal dengan observasi langsung ke Ragusa Es 

Italia, melakukan wawancara dengan pemilik Ragusa yaitu Ibu Hj. Sias 

Mawarni, serta menyebarkan kuesioner online yang dituju kepada generasi 

muda yang merupakan penikmat es krim, sehingga penulis dapat mengetahui 

seberapa besar awareness khayalak untuk Ragusa.  

 Saat penulis melakukan observasi langsung ke toko es krim Ragusa, 

penulis masih bisa merasakan nuansa nostalgia yang diciptakan oleh Ragusa 

yang berbeda dengan toko es krim modern saat ini, dengan kursi rotan, meja 

bundar sederhana, kipas angin, foto-foto Ragusa di masa silam yang dipajang, 

dan mesin kasir kuno yang digunakan dari dulu hingga sekarang. Sebagian 

besar dari pengunjung Ragusa adalah orang tua, atau keluarga yang nostalgia 

saat datang ke Ragusa, namun juga dapat ditemukan anak muda yang 

penasaran dan ingin mencicipi nikmatnya es krim Ragusa yang legendaris 

tersebut. Selain melakukan observasi langsung ke Ragusa Es Italia, penulis 

juga melakukan observasi kompetitor, agar penulis dapat membandingkan 

Ragusa dengan kompetitor langsungnya yaitu Baltic, dan Zangrandi, 

sedangkan kompetitor tidak langsungnya adalah Kedai Es Gentong. Penulis 

Perancangan Brand Rejuvenation..., Shella Mulia, FSD UMN, 2017



 
 

52 

melakukan wawancara dengan pemilik yaitu Ibu Hj. Sias Mawarni, agar 

penulis dapat mengetahui langsung tentang sejarah dari Ragusa, bagaimana 

perkembangan Ragusa, dan apa yang ingin dicapai oleh Ragusa kedepannya. 

Ternyata dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ragusa 

cabang Jl. Veteran I no. 10 memang selalu ramai dan tidak pernah sepi akan 

pengunjung, namun jumlah outlet Ragusa yang sempat mengalami penurunan 

akibat kerusuhan tersebut tidak pernah berkembang lagi. Perkembangan 

Ragusa dinilai tidak terlalu signifikan.  

Berdasarkan seluruh hasil survei, kesimpulannya dari responden yang 

umurnya sebagian besar sekitar 17-25 tahun tersebut Ragusa merupakan toko 

es krim tempo dulu yang paling diminati oleh khalayak, namun jika 

dibandingan dengan toko es krim modern yaitu Baskin Robbins, Haagen Dasz, 

Cold Stone, dan Dairy Queen, Ragusa masih tertinggal cukup jauh. Sedangkan 

dibandingkan dengan Kedai Gentong, Ragusa cukup dapat bersaing, walaupun 

Kedai Gentong berlokasi strategis yaitu di mall. Namun hanya 11% dari 133 

responden yang merekomendasi Ragusa sebagai toko es krim yang terbaik, 

sedangkan es krim modern Haagen Dasz menduduki pringkat tertinggi yaitu 

42%. Hal yang perlu diperhatikan adalah walaupun Ragusa sudah ada sejak 85 

tahun lalu, namun lebih dari 50% dari responden belum pernah mengunjungi 

Ragusa. Responden yang mengetahui Ragusa sebagian besar berasal dari 

teman, dan keluarga. Hal tersebut karena Ragusa berkembang dari mulut ke 

mulut. Pertimbangan terbesar responden dalam memilih tempat eskrim adalah 

berdasarkan dari rasa es krim, varian es krim, harga, tempat yang nyaman, 
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visual yang menarik, lokasi yang terjangkau, tempat yang menarik, dan 

terakhir adalah adanya nuansa nostalgia. Dibalik pentingnya rasa atau kualitas 

dari es krim itu sendiri, ternyata ada faktor yang cukup penting bagi responden, 

yaitu visual yang menarik. Responden menganggap tampilan visual adalah hal 

yang penting dalam memilih suatu produk, dan brand Ragusa perlu 

diremajakan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Proses brand 

rejuvenation diikuti dengan mengubah elemen pada brand, yaitu logo, simbol, 

packaging, dan lainnya sehingga Ragusa mudah diingat, memiliki konsep yang 

kuat, dan menarik agar dapat bersaing dengan kompetitor. Sebagian besar dari 

responden menganggap logo Ragusa jadul / ketinggalan zaman. Hal yang dapat 

diubah dari logo Ragusa adalah penambahan simbol / logogram, perubahan 

huruf dan warna. Dengan adanya brand rejuvenation dari Ragusa Es Italia, 

diharapkan Ragusa dapat berkembang seperti toko es krim modern lainnya, 

sehingga Ragusa dapat terus bertahan tanpa termakan oleh zaman.  

2. Analisa Data, dan Visual 

Brand merupakan faktor penting dalam berkembangnya setiap perusahaan. 

Brand yang baik mencerminkan jati diri dari perusahaan, dan menyesuaikan 

dengan target market perusahaan itu sendiri. Dalam melakukan brand 

rejuvenation, hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah target market, 

namun positioning tidak berubah, atau dengan mengubah target market dan 

positioning-nya. Dalam kasus Ragusa Es Italia, hal yang perlu dilakukan 

adalah mengubah target market, namun tetap dengan positioning yang sama 

yaitu es krim asli Italia, yang terjaga konsistensinya baik rasa maupun 
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penampilannya sejak 1932. Perubahan target market perlu dilakukan karena 

dengan berkembangnya zaman, target yang dulu sudah bertumbuh dewasa, 

sehingga Ragusa harus menargetkan yang baru yaitu para generasi muda.  

 

 

 

 

 

Dalam melakukan brand rejuvenation, hal yang perlu dicapai adalah 

meningkatkan brand image di mata khalayak. Dengan membuat suatu hal  

yang baru, dapat meningkatkan kekuatan dari merek yang sudah mulai pudar. 

Berikut penulis cantumkan logo dari Ragusa Es Italia. Penulis menganggap 

logo Ragusa sudah tidak relevan, dan harus berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman. Logo tersebut kurang mempresentasikan Ragusa 

sebagai toko es krim yang legendaris dan penuh dengan nilai historical 

tersebut. Logo Ragusa terdiri dari logotype “Ragusa”. Jenis font yang 

digunakan bergaya kolonialis dengan ujung hurufnya yang melengkung 

tersebut, memberikan kesan kuno. Untuk slogan “Es Italia” menggunakan jenis 

font Serif. Warna yang digunakan adalah merah, dan biru tua. Pemilik sendiri 

mengakui bahwa logo tersebut dibuat hanya ala kadarnya, tanpa berdasarkan 

konsep desain yang baik.  

Gambar 3.33 Logo Ragusa 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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 Pengaplikasian visual logo Ragusa pada media terlihat tidak terlalu 

konsisten, karena terkadang adanya perubahan slogan pada penempatan di 

gelas, dari “Es Italia” menjadi “Italian Ice Cream”, ada juga penggunaan logo 

yang sama sekali berbeda dengan logo aslinya pada pengaplikasian logo 

tersebut di spanduk depan toko yang berada di Duta Merlin, padahal logo yang 

baik adalah logo yang konsisten. Media yang dimiliki oleh Ragusa antara lain 

plang toko Ragusa, kartu naama, menu, dan gelas saja. Padahal pada 

kenyataannya masih banyak media yang dapat dimanfaatkan, seperti 

packaging. Packaging yang digunakan oleh Ragusa hanya dari styrofoam, dan 

gelas plastik. Selain tidak ramah lingkungan, juga tidak menarik bagi generasi 

muda. Untuk makan di tempat, Ragusa menggunakan  mangkuk polos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.34 Pengaplikasian logo Ragusa yang kurang konsisten 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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3. Konsep Desain 

Konsep desain Ragusa Es Italia yaitu dengan menggabungkan unsur modern, 

dan historical, maka Ragusa akan dapat diterima oleh generasi muda, namun 

tidak menghilangkan identitasnya asli dari Ragusa yaitu historical. 

4. Solusi Desain 

Berdasarkan dari kasus tersebut, maka Ragusa membutuhkan perancangan 

brand rejuvenation, yakni dengan mengubah elemen desain Ragusa. Desain 

tersebut harus menghasilkan brand yang menarik bagi generasi muda, salah 

satunya yaitu dengan logo baru yang terdiri dari logotype, dan logogram. 

Logotype yang baru harus sesuai dengan generasi muda, yaitu menggunakan 

font yang simple, dan memiliki keterbacaan yang tinggi. Namun untuk 

logogram harus tetap menarik tanpa menghilangkan unsur historical untuk 

Ragusa Es Italia. Teknik visualisasi yang penulis gunakan dalam meremajakan 

identitas visual Ragusa Es Italia adalah dengan cara digitalisasi. 

Gambar 3.35 Packaging Ragusa 

(sumber: dokumen pribadi, 2017) 
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5. Implementasi 

Tahap terakhir, desain yang sudah digitalisasi kemudian diterapkan dalam 

berbagai media penunjang, seperti packaging, menu, baju karyawan, dan 

lainnya harus dilakukan dengan konsisten, sehingga terbentuk brand identity 

Ragusa yang kuat, dan berkarakter, dapat menarik khalayak muda, dan 

meningkatkan daya saing Ragusa dengan kompetitor. 

3.2.1 Perancangan Brand Rejuvenation 

Penulis akan merancang peremajaan brand, salah satunya dengan merancang logo 

dari Ragusa. Logo yang terdiri dari logogram dan logotype. Logo akan dirancang 

dengan teknik digitalisasi, sehingga akan sesuai dengan target marketnya yaitu 

generasi muda. Namun logogram dari Ragusa akan tetap mencirikan Ragusa yang 

historical tersebut. Sehingga logo baru tersebut akan menggabungkan unsur 

modern dan historical yang dapat menarik generasi muda, namun tetap dengan 

identitasnya sebagai toko es krim dengan nuansa nostalgia yang kuat. 

3.2.2 Perancangan Copywriting 

Logo Ragusa mencantumkan kata-kata “Es Italia”. Namun menurut penulis, perlu 

ditambahkan tahun berdirinya Ragusa yaitu “Sedjak 1932”, agar khayalak 

langsung dapat mengetahui bahwa Ragusa adalah es krim legendaris yang telah 

berdiri sejak sangat lama. Hal tersebut akan lebih mencirikan identitas diri 

Ragusa, dan meningkatkan kepercayaan dari konsumen. “Sedjak” disebut dengan 

ejaan lama Indonesia, agar menambah kesan klasik pada Ragusa.  
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