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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data  

Untuk tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan mencari makna, 

pengertian, pemahaman, dan fenomena yang sedang terjadi dengan melibatkan diri 

sendiri baik secara langsung dan/atau secara tidak langsung. Adapun instrumen 

dalam penelitian yang dilalukan penulis terdapat pada buku Metode Penelitian; 

Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (2014) oleh Prof. Dr. A. Muri 

Yusuf, M.Pd. sebagai berikut; 

3.1.1.Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan muka yang dilakukan pewawancara dengan 

sumber informasi (Yusuf, 2014, hlm. 372). Wawancara dibagi menjadi 3, yakni; 

wawancara terencana-terstruktur, wawancara terencara-tidak terstruktur, dan 

wawancara bebas. Wawancara terencana-terstruktur merupakan wawancara yang 

terperinci dan penulis menanyakan secara sistematis. Sedangkan wawancara 

terencara-tidak terstruktur penulis dapat menanyakan hal diluar pertanyaan yang 

sudah disusun atau menggunakan format yang tidak baku. Yang terakhir, 

wawancara bebas adalah wawancara yang berlangsung alami dan spontan serta 

tidak baku. 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan metode wawancara terencana-

tidak terstruktur atau in depth interview. Penulis menyusun jadwal kepada 
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narasumber dan menyusun apa yang ingin ditanyakan. Wawancara dilakukan 

kepada Bapak Joni selaku direktur sekaligus pemilik dari restoran Bakmi MB8. 

Penulis melakukan 2 kali wawancara dikarenakan yaitu melalui email dan bertemu 

di restoran Bakmi MB8. Melalui email yang berlangsung pada hari Selasa, 26 

September 2017, penulis menanyakan seputar inti saja, sedangkan pada Rabu, 31 

Oktober 2017, penulis melakuakn wawancara langsung dengan Beliau. Berikut 

adalah ringkasan hasil wawancara yang telah penulis lakukan; 

Bagaimana sejarah restoran Bakmi MB8? 

Bakmi MB8 dibangun pada tahun 1985 di Mangga Besar. Awalnya hanya menjual 

bakmi, namun seiring berjalannya waktu kami menambah menu-manu khas 

Makassar lain seperti sop konro, coto Makassar, es pisang ijo, dan makanan ringan 

lainnya. 

Apa visi misi dari restoran Bakmi MB8? 

Visi kami menjadi restoran Makassar terbesar di Indonesia dengan misi 

memperkenalkan masakan khas Makassar dengan standar yang lebih modern, 

bersih, dan berkualitas. 

Apa yang membuat restoran ini menjual menu lain selain bakmi? 

Pertama dikarenakan pemilik sebelumnya ingin memperkaya nilai Makassar di 

restorannya, semakin “Makassar banget” begitu. Kedua karena ingin sekaligus 

melestarikan kuliner Makassar khususnya di Ibukota Jakarta. 

 

Perancangan Ulang Identitas..., Fransisca Maudy, FSD UMN, 2018



 
43 

Apa saja yang dijual restoran Bakmi MB8? 

Kami menjual bakmi Makassar yang non halal yang merupakan menu favorit 

pelanggan. Menu-menu khas Makassar, coto, konro, bandeng, sampai paparanggi 

dan es palu butung. 

Restoran ini ditargetkan untuk siapa? 

Awalnya ditargetkan kepada pecinta makanan khas Makassar dan sekeliling resto. 

Namun kami ingin dikenal oleh semua kalangan dengan pemanfaatan teknologi 

digital dari usia 20 hingga 55 tahun. 

Apakah sudah sesuai dengan visi dan misi? 

Dari segi fasilitas sedang berjalan, tetapi dari segi pelanggan belum mengalami 

kemajuan semenjak dibuka di tahun 2012. 

Apa keunggulan restoran Bakmi MB8? 

Ragam menu makanan yang banyak, cita rasa khas, dan fasilitas. 

Apa kekurangan restoran Bakmi MB8? 

Ragam menu yang banyak juga memunculkan kesulitan bagi manajemen untuk 

mengelola agar makanan terlindungi standar rasa dan kualitasnya. Selain itu, Bakmi 

MB8 belum bisa menyentuh pasar yang lebih luas. 

Berdasarkan wawancara berikut, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perubahan 

jaman yang membuat restoran Bakmi MB8 tidak bisa mempertahankan visi misinya 
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sehingga memutuskan untuk merubahnya. Hal ini yang juga menjadi kendala bagi 

restoran Bakmi MB8 karena penjualnnya yang menurun. 

 

Gambar 3. 1. Wawancara dengan Bapak Joni, Direktur Bakmi MB8 

(Dokumentasi Pribadi) 

3.1.2. Observasi 

Observasi merupakan salah satu medtode pengumpulan data yang dapat digunakan 

untuk mengetahui tingkah laku non-verbal dari target yang dituju. Maka dari itu, 

metode ini dibagi menjadi dua menurut fungsi pengamatnya, yaitu participant 

observer dan non-participan observer.  

 Participant observer merupakan sebuah bentuk observasi dimana peneliti 

ikut terjun dalam kergiatan yang diamatinya. Sedangkan non-participant observer 

adalah sebuah bentuk observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam 

kegiatan yang diamatinya. (hlm. 384). Dalam penelitian ini, penulis melakukan 

observasi participant observer dimana penulis terjun ke lapangan yang sedang 

diamati. Adapun klasifikasi dari participant observer itu sendiri (hlm. 389-390); 

Perancangan Ulang Identitas..., Fransisca Maudy, FSD UMN, 2018



 
45 

1. Complete Participation 

Peneliti ikut sebagai anggota resmi dalam objek penelitian yang diteliti, 

mengikuti serangkaian acara dari awal hingga akhir. 

2. Participation as Observer 

Dalam hal ini, penliti diberi ijin untuk mengamati kegiatan objek yang 

diteliti dan peneliti hanya mengamati kegiatan mereka. 

3. Observer as Participant 

Peneliti merupakan pengamat yang diijinkan masuk ke dalam objek 

penelitian tanpa menjadi anggota resmi kegiatan itu. 

4. Complete Observer 

Observasi secara penuh sebagai pengamat, peneliti mengamati secara diam-

diam objek yang dituju. 

Penulis melakukan observasi ke restoran Bakmi MB8 di Mangga Besar, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada hari Selasa, 26 September 2017 pukul 12.00 

WIB dan hari Rabu, 31 Oktober 2017 pukul 11.00 WIB. Penulis mengamati suasana 

restoran dan perilaku pelanggan. Jenis observasi yang dilakukan penulis adalah 

complete observer karena peneliti datang ke restoran dan hanya mengamati suasana 

kegiatan restoran dengan mencoba beberapa makanan yang direkomendasikan dari 

buku menu. 

Penulis sampai di restoran Bakmi MB8 pada pukul 13.30 WIB di Jl. 

Mangga Besar VIII No. 12, Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus 

Ibukota. Lokasi restoran cukup strategis meski berada di sebuah jalan besar, namun 

masih termasuk terpencil dan perlu belok beberapa kali dari jalan raya. Kondisi 
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pintu masuk terlihat berantakan karena banyak tabung gas dan terdapat sebaris meja 

yang terlihat usang. Pintu masuk terbuat dari kaca ditempel berbagai menu 

makanan dan minuman serta logo Bakmi MB8 di kedua pintu. 

 

Gambar 3. 2. Papan nama Bakmi MB8 

(Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3. 3. Restoran Bakmi MB8 

(Dokumentasi pribadi) 
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Secara penampilan dari luar, tidak mencerminkan misinya sebagai restoran yang 

bersih terutama dengan ditambahnya penjualan galon gas yang menumpuk di 

sebelah depan pintu masuk, namun setelah penulis masuk ke dalam restoran telihat 

lebih bersih dengan interior yang cukup modern. 

 

 

Gambar 3. 4. Suasana restoran Bakmi MB8 

(Dokumentasi pribadi) 
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Keunikan dari restoran ini adalah ketersediaan alat makan seperti sendok garpu, 

sumpit, dan tusuk gigi diletakkan di dalam laci yang terdapat di setiap meja masing-

masing kanan dan diri. Restoran ini juga menjual makanan ringan khas Makassar 

seperti kue-kue dan snack kemasan.  

      

      

Gambar 3. 5. Keunikan Bakmi MB8 

(Dokumentasi pribadi) 
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Restoran ini ramai pelanggan ketika di jam makan siang dan di akhir pekan tepatnya 

di hari Minggu karena lokasi restoran ini dekat dengan Gereja. Menu favoritnya 

adalah bakmi pangsit MB8 dan mie goreng Makassar. Ketika penulis datang ke 

tempat observasi, terdapat sekiranya 3 orang driver Gojek yang sedang menunggu 

pesanan makanan dan beberapa bapak-bapak paruh baya sedang menikmati 

makanan. 

1. Logo 

 

Gambar 3. 6. Logo Bakmi MB8 tahun 2000 – 2008 

(Google.com, 2017)) 

Restoran Bakmi MB8 tidak memiliki logo hingga awal tahun 2000. Penggunaan 

bentuk layar kapal pada huruf B terlihat seperti menyatu dengan bentuk berwarna 

hijau di belakang huruf B yang membuatnya terlihat seperti buah mangga. Logo ini 

sulit untuk dikenali baik dari kejauhan maupun dari dekat. Dari kejauhan logo ini 

hanya terlihat “Resto MB” dan kurang mengena yang akhirnya harus memasang 

menu yang dijualnya lebih besar daripada logonya sendiri. Logo ini juga tidak 

belum menggambarkan visi misi maupun apa yang dijualnya. Sedangkan 

penambahan tagline dibuat agar lebih dinamis.  
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Gambar 3. 7. Logo Bakmi MB8 tahun 2012 – Sekarang 

(Dokumentasi Pribadi) 

Setelah mengalami penutupan, di tahun 2012 Bakmi MB8 melakukan rebranding 

untuk merespon perubahan jaman dan perkembangan pasar. Logo ini dibuat pada 

kontes di situs desain berbayar dalam waktu singkat dan dengan harga yang terbatas 

membuatnya kurang memiliki konsep atau filosofi lebih mendalam dan masih sulit 

untuk dibedakan dari kompetitor lainnya. Meski begitu penempatan logo terbatas 

pada pintu masuk, kasir, poster, tableware, dan mug. 

2. STP 

Ditujukan bagi pria dan wanita usia 20 – 50 tahun berada di wilayah Jakarta tanpa 

mengenal etnis dan suku, warga negara Indonesia atau luar negara Indonesia, 

memiliki pendidikan dimulai dari SMA, dan dengan kelas ekonomi menengah dan 

menengah atas. Sebagai restoran yang menekankan bahwa restoran tersebut 

merupakan restoran bakmi khas Makassar pertama di Jakarta, ditujukan kepada 

konsumen dengan gaya hidup yang memperhatikan suasana dan fasilitas suatu 

restoran serta memiliki ketertarikan dengan nilai yang dimiliki suatu restoran. 
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3. SWOT 

a. Strengths 

Restoran dengan cita rasa Makassar pertama di Jakarta. Keragaman menu 

khas Makassar. Menggunakan resep asli yang orisinil. 

b. Weakness 

Identitas visual yang tidak memiliki keunikan dan belum mencerminkan apa 

yang dijualnya. 

c. Opportunities 

Memiliki kesempatan untuk menjadi top of mind dari restoran khas 

Makassar lainnya dengan memiliki menu yang tidak hanya berfokus pada 

bakmie namun sisi otentik Makassar dengan masakan asli Makassar. 

d. Threats 

Identitas visual yang digunakan memiliki kemiripan atau identik dengan 

restoran lain (bakmi, dan sumpit). 

3.13. Studi Pustaka 

Penulis mempelajari literatur yang berhubungan dengan masalah khusunya di 

bidang branding dan restoran. Studi pustaka atau penelitian dokumen dapat 

berbentuk teks tertulis yaitu karya tulis dan material budaya (hlm. 391). 

3.14. Metodologi Perancangan 

Dalam proses perancangan, penulis mengambil teori Alina Wheeler dalam bukunya 

yang berjudul Designing Brand Identity. Menurut Wheeler (2014, hlm. 102), ada 5 

tahapan dalam melakuka kegiatan branding, yaitu; 
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1. Conducting Research.  

Tahap awal dimana penulis harus mengetahui masalahnya melalui 

penelitian dan pengumpulan data mengenai visi misi, kekuatan dan 

kekurangan, apa saja yang dihadapi sebuah perusahaan. Metode penelitian 

yang dilakukan seperti wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk 

mendukung mendalami masalah yang bersangkutan (hlm. 116). 

2. Clarifying Strategy.  

Metode yang digunakan untuk menyusun strategi komunikasi visual yang 

menyatukan dan menentukan strategi kemana brand akan dibawa (hlm. 

132). 

3. Designing Identity.  

Setelah desainer melakukan berbagai riset dan analisa dan menemukan 

poin-poin masalah, proses kreatif dapat dimulai di tahap ini. Proses 

dilakukan dengan brainstorming menggunakan ide-ide yang sudah 

ditentukan agar dapat menentukan ide besar. Hasil brainstorming akan 

menjadi dasar perancangan identitas brand (hlm. 144). 

4. Creating Touchpoints.  

Hasil pembuatan konsep desain secara mendalam, sebagai penalaran kreatif 

untuk menjadi dasar aplikasi desain (hlm. 164). 

5. Managing Assets.  

Membuat dan menentukan perancangan strategi penyampaian brand dapat 

dilakukan secara internal terlebih dahulu, yaitu kepada karyawan mengenai 

identitas baru, lalu ekxternal yaitu ke masyarakat luas (hlm. 192). 
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3.15. Studi Eksisting 

Setelah restoran Bakmi MB8 dibuka pada tahun 1985, tentunya restoran yang 

serupa telah terbentuk selama selang waktu 32 tahun terakhir ini. Berikut 

merupakan hasil studi eksisting dengan kompetitor. 

Tabel 3. 1. Tabel Studi Eksisting 

No Nama Identitas Visual Analisa 

1 Baji Pamai 

(1987) 

 

Sebagai restoran bakmi 

Makassar terbesar di Jakarta, 

Baji Pamai konsiten pada 

hanya menjual bakmi saja. 

Konsep yang diangkat Baji 

Pamai juga cenderung ke arah 

Tionghoa. Dengan berfokus 

pada menu bakmi, Baji Pamai 

dapat berkembang dengan 

konstan meskipun identitas 

visual yang digunakan cukup 

pasaran tetapi dibantu dengan 

pemilihan merk dagangnya 

yang mudah diingat yaitu 

“Baji Pamai” serta komposisi 

logo yang digunakan 

cenderung simpel. Tingkat 

keterbacaan jelas dari kiri ke 

kanan dan tidak ada yang 

teritnggal. 

2 Bakmie 

Bintang 

Gading 

(2000) 

 

Merupakan restoran yang 

juga menjual makanan 

Makassar lainnya, Bakmi 

Bintang Gading juga 

memiliki kecenderungan 
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makanan Chinese dengan 

identitas visual yang setipe 

dengan Baji Pamai yaitu 

mangkuk dan mie. Tingkat 

keterbacaan cukup jelas 

dimulai dari logogram ke 

logotype dari atas ke bawah. 

3 Bakmi GM 

(1959) 

 

Bakmi GM merupakan 

restoran yang menyediakan 

berbagai jenis makanan 

dengan menu utama bakmi. 

Bakmi GM menggunakan 

visualisasi yang tidak 

memperlihatkan jelas bentuk 

bakminya karena keragaman 

makanan yang dijual. Namun 

begitu Bakmi GM tetap 

menggunakan unsur rounded 

sebagai representasi mie. 

Tingkat keterbacaan juga 

jelas dan mudah diingat 

karena simpel. 

 

3.16. Analisa Logo 

Dalam Tugas Akhir ini, penulis berfokus pada identitas visual restoran Bakmi MB8. 

Dapat dilihat logo Bakmi MB8 ini berbentuk dasar lingkaran dengan objek sumpit 

dan mie berbentuk angka 8. Terdapat tulisan ‘Bakmi BM’ dan tagline ‘Bakmi 

pangsit khas Ujung Pandang’. Penggunaan warna cenderung komplementer namun 

masih dalam dimensi warna panas yaitu merah dan kuning untuk memperlihatkan 

bakmi dan Makassar serta menaikkan nafsu makan. 
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Gambar 3. 8. Logo restoran Bakmi MB8 

(https://twitter.com/bakmi_mb8, 2017) 

David Airey (2015) dalam bukunya Logo Design Love, mengatakan bahwa 

elemen terpenting dalam membentuk identitas visual yang efektif adalah dengan 

mudah diingat, dibaca, dan tidak harus selalu memperlihatkan secara literal apa 

yang dilakukannya. Sebelum ditetapkan, sebuah identitas visual juga harus 

diaplikasikan dalam berbagai jenis ukuran untuk mengukur tingkat legibilitasnya.  

Dalam kasus ini, identitas visual dari restoran Bakmi MB8 memiliki tagline 

yang kecil dan membuatnya tidak terbaca dari jarak tertentu terutama pada media 

kecil seperti brosur, bungkus sendok dan bungkus sumpit. Penambahan tagline 

yang berbeda dari logotype dengan ketebalan area putih yang berbeda membuat 

logo Bakmi MB8 jadi tidak konsisten dan membuatnya harus diulang pada media 

yang sama, begitu pula dengan tulisan “Sejak 1985”. Penggunaan objek sumpit dan 

mie sebagai unsur logo membuat Bakmi MB8 menjadi sulit dibedakan dengan 

kompetitornya terutama Baji Pamai dan Bakmi Bintang Gading. Untuk Baji Pamai 

dikarenakan namanya tidak menunjukkan kata bakmi maka objek bakmi menjadi 

solusi yang efektif.  
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Namun berbeda dengan Bakmi MB8 dan Bakmi Bintang Gading, terutama 

konsep Bakmi MB8 yang ingin menonjolkan semua menu khas Makassar. Logo 

Bakmi MB8 saat ini juga belum sesuai dengan visi misinya yang ingin menonjolkan 

sisi authenthic dari Makassar. Identitasnya tidak menunjukkan bahwa adanya 

keinginan untuk memperkenalkan masakan-masakan khas Makassar lainnya selain 

bakmi.  
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