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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam tugas akhir ini, penulis menggunakan metode kombinasi 

kuantitatif dengan kualitatif. Creswell (2013) menjelaskan, metode penelitian 

kombinasi akan efektif agar menghasilkan pemahaman yang baik, jika metode 

kuantitatif atau metode kualitatif secara sendiri-sendiri tidak cukup akurat 

digunakan untuk memahami permasalahan penelitian, dengan menggunakan 

metode kuantitatif dan kualitatif secara kombinasi akan dapat memperoleh 

pemahaman yang lebih baik. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.1.1.  Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat Tri Utomo selaku 

asisten manager Sofyan Hotel Jakarta. Wawancara ini bertujuan 

mengumpulkan data-data untuk mengetahui permasalahan awal topik 

terkait, berlangsung di Sofyan Hotel, Jakarta Pusat pada tanggal 16 

Februari 2017. Beliau menjelaskan, Sofyan Hotel didirikan pada tahun 

1970 oleh (Alm.) Sofyan Ponda, beliau memulai usahanya di bidang 

properti dengan membangun dan mengoperasikan hotel kelas menengah 

yang bernama Rangkaian Sofyan Hotel hingga memiliki 2 hotel yaitu 

Hotel Menteng I dengan kapasitas 60 kamar berlokasi di Jalan Gondangdia 
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Lama No. 28 dan Hotel Menteng II dengan kapasitas 80 kamar berlokasi 

di Jalan Cikini Raya No. 105.  

 

Gambar 3.1. Wawancara dengan Bpk. Rahmat Tri Utomo 

(Dokumentasi Pribadi, 2017) 

Seraya bisnis hotel berkembang dan mengalami penambahan peminat 

sebesar 300 persen, hingga awal tahun 1989 dibentuklah Sofyan Hotel 

Jakarta dengan kapasitas 90 kamar yang berlokasi di Jalan Cut Meutia No. 

9, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, yang dioperasikan oleh Riyanto Sofyan. 

 

Gambar 3.2. Awal logo Sofyan Hotel 

(http://www.unhas.ac.id, 2007) 
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Pada tahun 1990 beliau melakukan pengembangan sistem manajemen 

bekerjasama dengan Brookshire Hotel di Washington D.C., serta 

mempertajam strategi bisnis hotelnya. Seraya waktu berjalan Sofyan Hotel 

mengalami kendala serius yang berdampak negatif yang merugikan  dan 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap Sofyan Hotel Jakarta timbul 

sehingga brand image dari Sofyan Hotel mendapatkan reputasi yang 

buruk. Sampai pada tahun 1992, Riyanto Sofyan membuat suatu rencana 

perubahaan identitas, struktur organisasi, pola komunikasi (rebranding) 

yang dikelola secara syariah agar memiliki prospek yang baik di masa 

depan. Proses penerapan syariah dalam operasional Sofyan Hotel Jakarta, 

berangsur dilakukan sejak 1992.  

 

Gambar 3.3. Logo Sofyan Hotel Jakarta 

(http://sofyanhospitality.com, 2017) 

 

Sampai akhirnya di tahun 2002 Sofyan Hotel Jakarta berhasil menjadikan 

identitas mereka sebagai hotel yang bertemakan syariah, hingga tahun 

2014 mereka melakukan suatu pemantapan dan pengembangan dengan 

menjalankan dan mengembangkan produk dan jasa hotel yang halal, 

Perancangan Ulang Identitas..., William Surya, FSD UMN, 2O17



45 

 

maslahat, memberikan manfaat optimal (’best value for the money’) dan 

disukai yang menjadi pilihan utama untuk semua dan melakukan 

kontribusi kepada beberapa organisasi perusahaan seperti, Islamic Tourism 

Centre di Malaysia, Minister of Tourism Antiquities and Wildlife of Sudan, 

Sales Mission to Abu Dhabi, United Arab Emirates (Dubai Chamber), 

Japan Halal Summit 2014. 

 

Gambar 3.4. Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

Sofyan Hotel Jakarta memiliki visi menjadi hotel kelas dunia yang 

terkemuka. Sedangkan misi Sofyan Hotel adalah: 

1. Menjalankan dan mengembangkan produk dan jasa hotel yang 

Halal, maslahat, memberikan manfaat optimal dan disukai yang 

menjadi pilihan utama untuk semua.  

2. Mengoptimalkan tingkat pengembalian investasi dan tingkat 

pertumbuhan yang berkesinambungan.  
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3. Mengembangkan kerjasama waralaba dan pengelolaan hotel 

dengan investor, pemilik hotel dan operator hotel lainnya. 

 

Gambar 3.5. Wawancara dengan Ibu Ita Faridasari 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

Menurut Ibu Ita selaku kepala sales & marketing Sofyan Hotel Jakarta 

menjelaskan, dalam mencapai visi dan misi Sofyan Hotel Jakarta memiliki 

tiga karakteristik dalam menawarkan jasa dan layanan dengan nilai-nilai 

yang mendalam untuk menghormati tamu, melayani dengan keramahan 

yang tulus sehingga menciptakan pengalaman unik saat penulis 

berkunjung dan menginap di Sofyan Hotel, yaitu: 

1. Comfort for all (Kenyamanan bagi semua)  

Suasana saat memasuki Sofyan Hotel, tamu disambut dengan 

ketenangan dan kenyamanan, dari pebisnis, keluarga, pengunjung 

dari sekolah Katolik hingga penulis saat menginap, sangat puas 
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karena pelayanan yang sangat baik, ramah dan nuansa dari Sofyan 

Hotel yang nyaman dan tenang. 

 

Gambar 3.6. Suite Room Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

2. Enjoyable by all (Menyenangkan untuk semua) 

Sofyan Hotel percaya bahwa esensi keindahan Halal adalah 

kesederhanaan dengan membuang semua elemen yang berbahaya 

bagi manusia, sehingga tamu merasakan keamanan dan 

ketenangan. Misalnya, penciptaan Potpurri Treasered masakan 

restoran dan bar herbal yang menyajikan masakan dan minuman 

Halal. 

3. A friend for all (Teman untuk semua) 

Pelayanan Sofyan Hotel Jakarta melampaui deskripsi pekerjaan 

belaka dan jam kerja formal. Semangat untuk melayani dengan 
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kehangatan, kesopanan dan inklusivitas yang menyebabkan 

pelayanannya membawa tradisi lokal Sofyan Hotel yang ramah, 

sopan dan suasana hotel yang nyaman. 

 

Gambar 3.7. Receptionist Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

3.1.2.  Kuesioner 

Setelah mendapatkan data-data mengenai Sofyan Hotel Jakarta beserta 

permasalahannya dari hasil wawancara, lalu penulis melakukan survei 

dengan menyebarkan kuesioner online pada tanggal 2 Maret 2017. Target 

respondennya adalah traveler dan pebisnis melalui grup komunitas 

Facebook traveler di Indonesia seperti; Backpacker Indonesia, Backpacker 

Nusantara, Komunitas Traveler, Komunitas Travel Agent, Komunitas 

Pecinta Travelling, Jalan Pendaki. Dan penulis juga membagikan 

kuesioner ini secara fisik kepada tamu maupun pengunjung Sofyan Hotel 
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Jakarta pada tanggal 9 Maret 2017. Total jumlah responden yang 

didapatkan berjumlah 110 responden. 

 

Gambar 3.8. Membagikan kuesioner kepada tamu Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Gambar 3.9. Lobby Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

Penulis hanya diperbolehkan untuk menyebarkan kuesioner fisik di area 

lobby Sofyan Hotel Jakarta yang sudah diizinkan oleh Bapak Rahmat Tri 

Utomo. Penyebaran kuesioner fisik kepada tamu maupun pengunjung 
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sebatas di area lobby, karena beliau menjelaskan untuk area lain selain 

lobby takut mengganggu tamu/pengunjung yang datang. Akhirnya, penulis 

melakukan penyebaran kuesioner fisik pada saat sore hari sampai malam 

hari, dan besoknya penulis melanjutkan penyebaran kuesioner pada pagi 

hari setelah breakfast. 

 

Gambar 3.10. Diagram pengetahuan responden terhadap hotel syariah 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan, sebanyak hanya 33,3% responden 

tidak mengetahui hotel syariah. 
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Gambar 3.11. Diagram pengetahuan responden terhadap Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

Berdasarkan diagram di atas, sebanyak 75,3% responden yang tidak 

mengetahui Sofyan Hotel Jakarta. 

 

 

Gambar 3.12. Diagram pengetahuan responden terhadap Sofyan Hotel Jakarta adalah 

Hotel Syariah Indonesia 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Berdasarkan data survei, hanya 7,4% responden yang mengetahui Sofyan 

Hotel Jakarta adalah Hotel Syariah Indonesia. 

 

Gambar 3.13. Diagram pendapat responden terhadap logo Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

Berdasarkan hasil kuesioner online di atas, sebanyak 98% responden yang 

berpendapat bahwa logo dari Sofyan Hotel tidak mencerminkan syariah. 

Ada  yang menjawab logo terkesan kaku, pemilihan warna pada logo tidak 

sesuai dengan syariah yang seharusnya hijau, logo cenderung modern dan 

seperti logo perusahaan arsitek, bahkan ada yang menjawab secara detail 

bahwa warna merah melambangkan kekuatan, jika yang ditunjukkan 

adalah hotel yang aman, nyaman, harga sesuai pelayanan, dan bukan 

tempat tindakan zinah, gunakan warna yang memberi kesan damai. 
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Gambar 3.14. Diagram pendapat responden terhadap elemen pendukung logo Sofyan 

Hotel Jakarta adalah Syariah  

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

Berdasarkan diagram di atas, elemen pendukung atau media yang 

membuat responden mengetahui Sofyan Hotel Jakarta bertemakan syariah 

sebanyak 45% mengetahui melalui pelayanan & fasilitas hotel, sebanyak 

25% mengetahui karena nama hotel yaitu Sofyan, hanya 15% mengetahui 

melalui media cetak maupun media sosial, dan tidak ada satu 

respondenpun yang menjawab warna atau logo sebagai elemen yang 

menggambarkan konsep dari Sofyan Hotel Jakarta yaitu syariah. 

 Berdasarkan hasil survei penulis melalui kuesioner online maupun 

fisik dapat disimpulkan bahwa, logo dari Sofyan Hotel Betawi tidak 

terkomunkasi dengan baik menjadikan peran logo Sofyan Hotel Betawi 

tidak efektif dalam menyampaikan pesan, sehingga masyarakat kurang 

mengenal Sofyan Hotel Betawi beserta identitasnya yaitu hotel syariah.  
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3.1.3.  Observasi 

Pada tanggal 9 Maret dan 10 Maret 2017, penulis melakukan observasi 

dengan menginap satu malam di Sofyan Hotel Jakarta, Menteng, Jakarta 

Pusat, untuk mengamati secara langsung lokasi, fasilitas, pelayanan, 

media-media yang digunakan, serta bentuk bangunan dan ruangan. Sofyan 

Hotel memiliki lokasi yang sangat strategis, gedung ini terletak di daerah 

Menteng, Jakarta Pusat, dekat dengan daerah perkantoran sehingga para 

pebisnis sering berkunjung ke Sofyan Hotel Jakarta. Saat pertama kali 

penulis berkunjung ke Sofyan Hotel Jakarta, penulis melihat exterior 

gedungnya yang bersih, lux, dan menampilkan kesederhanaan. 

 

Gambar 3.15. Gedung Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Gambar 3.16. Jendela gedung Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

Akan tetapi di area parkiran gedung terdapat media promosi berupa 

spanduk berwarna merah dan putih, sehingga estetika dari bentuk atau 

exterior gedung Sofyan Hotel Jakarta sedikit tersimpangkan. 

 

Gambar 3.17. Spanduk di area parkir Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Gambar 3.18. Wawancara dengan Bapak Tony 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

Tetapi secara keseluruhan, tampilan gedung Sofyan Hotel Jakarta 

menggambarkan bangunan dengan konsep budaya Indonesia. Hal ini juga 

didukung oleh Bapak Tony selaku bellboy Sofyan Hotel Jakarta yang 

sudah bekerja hampir 14 tahun di Sofyan Hotel Jakarta, beliau 

menceritakan exterior gedung hotel ini bergaya Padang dan Betawi.  

 

Gambar 3.19. Pintu masuk Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Selanjutnya, penulis melanjutkan observasi ke dalam gedung untuk 

melihat interior bangunan Sofyan Hotel Jakarta. Sama halnya seperti di 

luar gedung, penulis merasakan area di lobby gedung yang cukup luas, 

tenang, nyaman, dan disambut dengan hangat dan sopan oleh bellboy dan 

receptionist. Bentuk interior hotel yang lux dan modern yang 

meninggalkan kesan kesederhanaan. 

 

Gambar 3.20. Ruang tunggu lobby Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Gambar 3.21. Pintu masuk lobby Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

Perancangan Ulang Identitas..., William Surya, FSD UMN, 2O17



58 

 

 

Gambar 3.22. Area lift dan tangga Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

Setelah melewati area lift Sofyan Hotel Jakarta, penulis melanjutkan 

observasi dalam gedung untuk melihat restoran Sofyan Hotel Jakarta yaitu 

Potpurri Treasered. Dengan menyediakan masakan restoran yang Halal 

dan bar herbal  yang menyajikan minuman Halal. 

 

Gambar 3.23. Potpurri Treasered 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Selanjutnya, penulis menuju ruangan meeting persis di sebelah Potpurri 

Treasered. Menurut Ibu Ita (2017) menjelaskan, fungsi ruang meeting ini 

digunakan untuk acara seminar, meeting atau workshop yang mampu 

menampung hingga 200 orang. Dan penulis melihat bahwa strategi bisnis 

Sofyan Hotel Jakarta dalam menarik pengunjung dan tamu, salah satunya 

melalui acara-acara yang diadakan di ruangan meeting sehingga banyak 

tamu yang datang sebelum acara dimulai, tamu sudah booking hotel untuk 

menginap di Sofyan Hotel Jakarta. Sepanjang 3 hari penulis melakukan 

observasi, Sofyan Hotel Jakarta ramai tamu maupun pengunjung karena 

ruangan meeting yang selalu aktif dengan kegiatan seperti seminar, 

meeting, atau workshop. 

 

Gambar 3.24. Ruang Meeting Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Lalu penulis menuju ruangan Musholla, yang tertelak di bagian pojok 

belakang gedung Sofyan Hotel Jakarta. Saat penulis memasuki Musholla 

Sofyan Hotel Jakarta, tempatnya cukup luas, nyaman dan disediakan toilet 

untuk laki-laki dan perempuan. 

 

Gambar 3.25. Area pintu masuk Musholla 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Gambar 3.26. Area Musholla 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Gambar 3.27. Wawancara dengan Bapak Asep 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Selanjutnya, penulis melakukan observasi ke dalam ruangan kamar dan 

memperhatikan fasilitas maupun media-media apa saja yang digunakan 

oleh Sofyan Hotel Jakarta. Penulis beruntung, karena mendapat izin dari 

Bapak Asep selaku Kepala Receptionist untuk mengakses lima kelas 

kamar, yaitu Standrard Room, Superiror Room, Deluxe Room, Executive 

Room, Suite Room. Beliau menjelaskan bahwa, perbedaan setiap kelas 

kamar hanya luas kamar saja kecuali Suite Room kelas kamar yang 

tertinggi. Suite Room memiliki fasilitas ruang tamu yang dilengkapi sofa, 

meja, televisi dan rak majalah. 
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Gambar 3.28. Suite room Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Gambar 3.29. Area ruangan tamu suite room 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Gambar 3.30. Area televisi dan rak buku suite room 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Gambar 3.31. Executive room Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Gambar 3.32. Deluxe room Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Gambar 3.33. Standard room Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Setiap kamar memiliki fasilitas seperti al-Qur’an, Sajadah, Doa & Dzikir, 

arah Kiblat, perlengkapan mandi, sendal, air mineral beserta teh celup, 

gula maupun kopi. 

 

Gambar 3.34. al-Qur’an, Sajadah, Doa & Dzikir 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Gambar 3.35. Arah Kiblat 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Gambar 3.36. Perlengkapan mandi 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Penulis juga diberi akses ruangan kantor oleh Ibu Ita Faridasari untuk 

melihat beberapa sertifikat peresmian Sofyan Hotel Jakarta sebagai Hotel 

syariah dan mendapatkan sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia 

(MUI). 

 

Gambar 3.37. Sertifikat dari DKI Jakarta peresmian sebagai hotel syariah 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Gambar 3.38. Sertifikat Halal oleh MUI 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Gambar 3.39. Sertifikat peresmian sebagai hotel syariah oleh MUI 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Kemudian, penulis melakukan observasi ke lantai 5. Di lantai 5 terdapat 

beberapa kamar termasuk tempat menginap penulis di lantai 5 dan 

disediakan ruangan olahraga atau fitness center. Walaupun tempatnya 

lumayan sempit dan alatnya terbatas tetapi tamu maupun pengunjung 
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dapat menggunakannya untuk berolahraga dan disediakan ruangan ganti 

pakaian yang ditutupi dengan tirai yang dapat digeser untuk berganti 

pakaian. 

 

Gambar 3.40. Fitness Center Sofyan Hotel Jakarta 

(Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Berdasarkan hasil observasi penulis, dengan berkunjung hingga menginap 

satu malam di Sofyan Hotel Jakarta dapat disimpulkan bahwa, dari segi 

fasilitas gedung yang lengkap, bersih, nyaman. Dan dari segi pelayanan 

Sofyan Hotel Jakarta yang sopan, cepat dalam pelayanan, dan menyambut 

dengan hangat. Menjadikan Sofyan Hotel Jakarta mampu bersaing dengan 

hotel-hotel konvesional lain yang mengunggulkan identitasnya sebagai 

hotel syariah, sehingga tamu merasakan suasana dan pelayanan yang 

hangat dan ramah melalui konsep syariah dan Sofyan Hotel Jakarta 

memiliki pendukung seperti sertifikat resmi sebagai hotel beridentitaskan 
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hotel syariah dari DKI Jakarta pada tahun 2013 dan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). 

 

3.1.4.  Analisis SWOT 

Setelah hasil wawancara, kuesioner, observasi sudah terkumpul, penulis 

juga mengalanisa Sofyan Hotel Jakarta dengan menggunakan teknis 

analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, Threats). Berikut di 

bawah ini adalah hasilnya: 

1. Strenght (Kekuatan) 

a. Sofyan Hotel Jakarta memiliki fasilitas hotel yang bersih, 

lengkap, nyaman dan tenang. 

b. Menyediakan makanan dan minuman yang Halal. 

c. Sofyan Hotel Jakarta memiliki pelayanan yang baik, ramah, 

sopan dalam menyambut tamu maupun pengunjungnya. 

d. Sofyan Hotel Jakarta menyediakan meeting room yang 

digunakan untuk acara seminar, workshop, maupun meeting 

yang mampu menampung kapasitas sampai 200 orang. 
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e. Menyediakan Musholla sehingga tamu, pengunjung, 

maupun karyawan Sofyan Hotel Jakarta mendapatkan 

sarana untuk Sholat. 

f. Setiap fasilitas kamar hotel disediakaan alat ibadah seperti 

al-Qur’an, Sajadah, arah Kiblat, Doa & Dzikir. 

2. Weakness (Kelemahan) 

a. Penulis menemukan di dalam ruangan Musholla terdapat 

kotak sumbangan yang masih menggunakan logo lama 

Sofyan Hotel Betawi. 

b. Peran image brand Sofyan Hotel Jakarta kurang efektif 

dalam menyampaikan suatu pesan kepada audience. 

c. Banyak masyarakat Jakarta maupun di luar Jakarta yang 

belum mengetahui Sofyan Hotel Jakarta dan mengenal 

identitasnya sebagai hotel syariah. 

d. Dalam beberapa penerapan media Sofyan Hotel Jakarta 

kurang konsisten dengan pemilihan warna pada identitasnya 

seperti spanduk dan x-banner dan penempatannya. 
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3. Opportunities (Kesempatan) 

a. Menciptakan bisnis hotel dengan mengutamakan nilai-nilai 

Islam melalui konsep syariah. 

b. Melakukan kontribusi atau kerjasama kepada beberapa 

organiasasi perusahaan seperti, Islamic Tourism Centre di 

Malaysia, Minister of Tourism Antiquities and Wildlife of 

Sudan, Sales Mission to Abu Dhabi, United Arab Emirates 

(Dubai Chamber), Japan Halal Summit 2014. 

c. Sofyan Hotel Jakarta bekerjasama dengan aplikasi 

Traveloka untuk memudahkan calon tamu maupun 

pengunjung yang ingin menginap atau berkunjung. 

d. Para karyawan diberikan pelatihan Aqidah Akhlak yang 

digelar rutin setiap 1 bulan sekali. Sehingga, para karyawan 

menjunjung tinggi dan berintegritas dengan nilai-nilai 

Islami. 

4. Threats (Ancaman) 

a. Dalam aplikasi TripAdvisor penulis mengakses pada bulan 

Februari 2017, Sofyan Hotel Betawi menduduki urutan 236 

dari 450 hotel di Jakarta. Dan penulis mengakses kembali 

pada akhir bulan Maret 2017, Sofyan Hotel Jakarta 
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menurun sampai menduduki urutan 245 dari 450 hotel di 

Jakarta. 

b. Adanya pesaing hotel syariah di Solo yaitu Syariah Hotel 

Solo hotel berbintang 4, dalam aplikasi TripAdvisor hotel ini 

menduduki urutan 6 dari 60 hotel di Solo. 

 

3.1.5.  Segmentasi, Target, Positioning 

1. Segmentasi 

a. Demografis 

   - Usia   : usia 21-54 tahun 

   - Jenis Kelamin : pria dan wanita 

   - Pekerjaan  : pebisnis 

  Demografis seperti ini yang dipilih karena sesuai dengan 

target Sofyan Hotel Betawi yaitu pebisnis. Pada usia 21-54 

tahun rata-rata orang masih produktif dalam pekerjaan 

bisnis. 

b. Psikografis 

   - Bekerja 

   - Fokus 

   - Bersosialisasi 

Perancangan Ulang Identitas..., William Surya, FSD UMN, 2O17



72 

 

   - Aktif 

   - Travelling 

   - Inovatif 

   - Agama 

   - Nyaman 

 

c. Geografis 

   Wilayah Jakarta maupun luar Jakarta di Indonesia. 

 Karena berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ita 

Faridasari (2017) beliau menyatakan, target Sofyan Hotel 

Betawi adalah orang-orang Jakarta maupun luar Jakarta 

yang tinggal di Indoneisa. 

2. Target 

 Target dari perancangan ulang identitas visual Sofyan Hotel Jakarta 

adalah pebisnis laki-laki maupun perempuan berumur 21-54 tahun 

yang tinggal di wilayah Jakarta maupun luar Jakarta di Indonesia. 

Dengan psikografis yang sedang bekerja, inovatif, bersosialisasi, 

aktif, fokus. 

3. Positioning 

 Dalam perancangan ulang identitas visual Sofyan Hotel Jakarta, 

penulis berharap melalui perancangan ini Sofyan Hotel Jakarta 

dapat diketahui banyak orang dan dikenal identitasnya sebagai 
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hotel syariah di Indonesia. Peranan logo yang dibuat agar mampu 

mengkomunikasikan identitas Sofyan Hotel Jakarta dengan baik 

dan tepat. 

  

3.1.6.  Analisis Visual 

Logo Sofyan Hotel Jakarta yang menggunakan warna utama orange 

(#F58220) dan merah bata (#9E2D33) yang mengasosiasikan kebudayaan, 

keberanian, keramahan, kenyamanan dan bersahabat. 

 

Gambar 3.41. Logo Sofyan Hotel Jakarta 

(http://sofyanhospitality.com, 2017) 

 

Pada saat wawancara dengan Bapak Rahmat selaku asisten manager 

(2017) beliau menyatakan, logo yang berkonotasi huruf “S” merupakan 

sebuah penghargaan terhadap pendiri perusahaan Sofyan Hotel yaitu 

(Alm.) Sofyan Ponda. Logo dengan simbol dua balok dalam posisi 

menghadap ke kanan atas adalah sebuah pertanda bahwa Sofyan Hotel 

Jakarta selalu menjadi yang paling progresif dalam menggapai 

kesempurnaan serta menjalankan roda bisnis yang berlandaskan syariah 
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Islam namun tetap mengikuti perkembangan zaman. Sementara, tulisan 

“Sofyan Hotel” menggunakan jenis huruf yang memiliki kait (serif) 

bewarna hitam yang menunjukkan kesan tegas namun dinamis dalam 

menjalankan perusahaan dengan prinsip syariah. 

Saat wawancara dengan Ibu Ita (2017) beliau menjelaskan, logo 

Sofyan Hotel Jakarta ini ditujukan untuk ke semua kalangan (general) 

tidak hanya untuk kaum Muslim, agar masyarakat non-Muslim dapat 

menginap maupun berkunjung juga ke Sofyan Hotel Jakarta. Ini 

menimbulkan kecurigaan penulis bahwa, Sofyan Hotel Jakarta memiliki 

kekeliruan dalam memahami peranan penting dalam logo perusahaannya. 

Sehingga mengabaikan peranan logo yang harusnya menjadi sebuah 

karakteristik dan aset dari perusahaan ataupun jasa layanan yang 

membedakan dari kompetitor-kompetitor lain sehingga memunculkan 

persepsi merek dengan masyarakat (Landa, 2013).  

Di saat penulis lebih dalam menganalisa permasalahan ini, penulis 

berpikir seakan-akan Sofyan Hotel Jakarta ingin menutupi identitasnya 

sebagai hotel syariah di depan umum melalui logonya, agar bisa diterima 

kepada semua kalangan. Padahal pada saat penulis melakukan observasi 

memasuki area dalam gedung Sofyan Hotel Jakarta, penulis melihat dan 

merasakan sambutan yang hangat dan ramah dari staff wanita yang 

menggunakan jilbab melalui nilai-nilai Islami. Melalui hasil analisis visual 

ini, timbul salah satu faktor penyebab Sofyan Hotel Jakarta kurang 

diketahui oleh masyarakat dikarenakan image brand tidak 
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menggambarkan karakteristik atau identitas sesungguhnya yaitu syariah. 

Ini menjadi salah satu analisis pendukung dalam perancangan ulang 

identitas visual Sofyan Hotel Jakarta. 

 

3.1.7.  Studi Kasus 

Penulis melakukan studi kasus terhadap Volleyball Canada. Didirikan 

pada tahun 1953, Volleyball Canada adalah organisasi nasional berbasis di 

Kanada yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan dan perkembangan 

olahraga, yang terlibat dalam semua tingkatan, dari game rekreasi pick-up 

hingga kompetisi internasional, termasuk mengelola pantai, indoor, dan 

tempat duduk Volleyball Team di Olimpiade maupun Paralimpiade. 

Organisasi ini memiliki 80.000 anggota dalam berbagai kompetisi 

sepanjang tahun. Awal bulan ini, Volleyball Canada memperkenalkan 

identitas baru yang dirancang oleh Hulse & Durrell di Vancouver, Kanada. 

 

Gambar 3.42. Logo lama dan logo baru Volleyball Canada  

(http://www.underconsideration.com, 2017) 
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Pada logo lama terdapat kesan yang berat, karena tidak sesuai dengan 

kecepatan, kelincahan, dan kelancaran olahraga, yang divisualisasikan 

melalui garis hitam mengarah ke bawah kiri yang menutupi sebagian ikon 

daun maple dan menggunakan outline bewarna hitam disetiap logogram 

dan tipografinya sehingga menimbulkan kombinasi yang bertentangan. 

Sedangkan pada logo baru, ikon dari daun maple yang menggambarkan 

negara Kanada dan menghilangkan unsur outline hitam sehingga 

memberikan kesan modern dan menarik. Yang unik disini, cara 

mengintegrasikan bola voli yang elegan dan indah, dengan ketebalan garis 

bola voli yang sama atau cocok dengan ketebalan jarak antara bola dengan 

daun maple ini pada area vektor yang terbatas. 

Kedua, penulis melakukan studi kasus terhadap Fitness First. 

Fitness First adalah salah satu industri terbesar di dunia yang bergerak 

dalam bidang kebugaran atau olahraga. Awalnya didirikan pertama kali di 

kota pinggiran pantai yang populer sebagai tempat peristirahatan di 

Boumemouth, Inggris pada tahun 1993. Sampai sekarang industri ini 

memiliki lebih dari 400 klub di seluruh dunia dengan lebih dari 1 juta 

anggota di 16 negara.  

 

Gambar 3.43. Logo lama dan logo baru Fitness First  

(http://www.underconsideration.com, 2014) 
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Seraya bisnisnya berkembang, mereka baru-baru ini meluncurkan brand 

positioning baru, strategi, dan identitas visual yang akan menginspirasi 

orang untuk rajin berolahraga di manapun mereka berada, dan tidak hanya 

di tempat gym. Dengan memberikan kebiasaan kepada orang untuk 

melakukan pentingnya olahraga setiap hari. Akhirnya mereka menuangkan 

identitas barunya melalui perancangan ulang logonya. Tampilan baru ini 

berjalan dengan monogram 1F yang jauh lebih kuat, jelas dan modern 

(http://www.underconsideration.com). 

 

3.2. Metodologi Perancangan 

Robin Landa (2013:73) dalam buku berjudul Graphic Design Solutions 

menyatakan, ada lima tahap dalam proses perancangan desain. Berikut dibawah 

ini adalah metode yang dilakukan penulis dalam melakukan perancangan ulang 

identitas visual untuk Sofyan Hotel Jakarta: 

 

3.2.1.  Riset Awal 

Tahap pertama dalam pengerjaan, penulis melakukan riset langsung ke 

Sofyan Hotel Jakarta yang berlokasi di Cikini, Jakarta Pusat. Riset ini 

bertujuan untuk mewawancarai dengan beberapa narasumber, seperti 

Bapak Rahmat, Ibu Ita, Bapak Asep, dan Bapak Tony. Selanjutnya penulis 

membuat kuesioner fisik yang ditujukan kepada tamu maupun pengunjung 
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Sofyan Hotel Jakarta dan penulis membuat kuesioner online yang 

ditujukan kepada orang-orang yang masuk dalam komunitas travelling dan 

pebisnis total keseluruhan responden yang didapat berjumlah 110 

responden. Dan yang terakhir penulis melakukan observasi dengan 

menginap di Sofyan Hotel Jakarta selama 2 hari 1 malam untuk 

mengetahui, mengamati dan merasakan fasilitas, pelayan dan media-media 

apa saja yang diberikan kepada tamu saat menginap di Sofyan Hotel 

Jakarta. Penulis juga diberi akses masuk ke dalam kamar Suite, Executive, 

Deluxe, Superior dan Standard untuk mengamati fasilitas dan media-

media yang ditawarkan dalam setiap kelas kamar. 

 

3.2.2.  Analisa Permasalahan 

Tahap kedua penulis menggunakan metode SWOT (Strenght, Weakness, 

Opportunities, Threat) dan STP (Segment, Target, Positioning) untuk 

menganalisa permasalahan Sofyan Hotel Jakarta. 

 

3.2.3. Konseptual Desain 

Penulis memfokuskan permasalahan yang telah dijabarkan melalui 

brainstorming, setelah mengolah hasil tersebut selanjutnya dilakukan mind 

mapping untuk mendapatkan hasil yang nantinya dapat divisualisasikan 

sesuai dengan target audience. 
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Gambar 3.44. Brainstorming Sofyan Hotel Betawi 

(Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

3.2.4. Perancangan (Visualisasi) 

Tahap keempat penulis menuangkan ide-ide konsep yang sudah 

dikembangkan secara visual melalui sketsa kasar. Perancangan dilakukan 

dengan mempertimbangkan prinsip elemen desain yang ditunjang hasil 

olah data riset yang valid, sampai menemukan visualisasi dengan tepat. 

Dimulai dengan perancangan logo hingga merancang GSM sebagai acuan 

keseluruhan aplikasi. 

 

3.2.5. Implementasi 

Berikutnya setelah logo dan GSM selesai, penulis melakukan proses 

finishing karya dan menerapkan desain pada media-media yang telah 

ditentukan. Semua aplikasi desain dibuat dengan menggunakan GSM 
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sebagai acuannya agar konsisten dalam penerapan kepada beberapa media. 

Pada tahap ini penulis mengambil keputusan untuk produksi dan 

menghitung perkiraan jumlah anggaran. 
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