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BAB III 

METODOLOGI DATA 

3.1.  Gambaran Umum Sarirasa 

Restoran Sarirasa merupakan restoran Chinese food yang berdiri sejak tahun 2000. 

Restoran ini didirikan oleh ibu Rosti, kakak lelakinya beserta istrinya. Asal mula 

didirikannya restoran ini berawal dari kakak ipar ibu Rosti yang hobi memasak. Ia 

mengajak bu Rosti untuk menjadikan hobinya itu sebagai bisnis. Ia ingin mendirikan 

sebuah restoran. Ibu Rosti setuju dengan usul itu dengan pertimbangan dapat 

membantu keuangan keluarga. Restoran Sarirasa merupakan restoran keluarga yang 

menyediakan berbagai jenis makanan chinese. Restoran ini juga melayani jasa 

delivery, catering, dan  paket-paket untuk acara ulang tahun maupun pernikahan.  

Sebagai restoran yang telah berdiri lebih dari sepuluh tahun, restoran Sarirasa 

memiliki beberapa cabang yang berlokasi di Tangerang dan Jakarta. Cabang 

Tangerang berlokasi di Banjarwijaya, Citra Raya, dan Gading Serpong. Cabang 

Jakarta berlokasi di daerah Citra Garden 2, Jakarta Barat. Semua cabang kurang lebih 

memiliki konsep dan menu yang sama. Namun, cabang-cabang di Tangerang 

menyajikan makanan halal, sedangkan cabang Jakarta tidak. Cabang Jakarta secara 

keseluruhan, baik secara konsep dan interior dirancang lebih eksklusif.  
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Gambar 3.1 Restoran Sarirasa  

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016) 

3.2. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu pemilik, yaitu Ibu Rosti. 

Wawancara dilakukan di restoran Sarirasa cabang Citra 2, Jakarta. Penulis 

menanyakan hal-hal seputar restoran Sarirasa, seperti sejarah berdirinya restoran 

Sarirasa. Restoran Sarirasa berdiri sejak tahun 2000. Restoran ini didirikan oleh Ibu 

Rosti dan kakak lelakinya. Asal mulanya berawal dari ipar ibu Rosti (istri kakak 

lelakinya) yang suka memasak dan mengajak ibu Rosti membuka usaha restoran. Ibu 

Rosti setuju karena saat itu ia hanya mengurus rumah tangga.  

Penulis juga menanyakan tentang cabang-cabang restoran Sarirasa. Restoran 

pertama yang didirikan terletak di Citra Garden 2. Kemudian disusul cabang-cabang 
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lainnya yang terletak di Banjarwijaya, Gading Serpong, dan Citra Raya. Konsep di 

semua cabang kurang lebih sama, hanya saja konsep restoran di Citra Garden 2 

menyajikan makanan yang mengandung babi, sedangkan cabang-cabang Tangerang 

menyajikan menu-menu halal.  

Penulis menanyakan tentang asal mula pembuatan logo Sarirasa. Ibu Rosti 

berkata bahwa logo Sarirasa dibuat sendiri oleh suaminya dan tidak memiliki konsep 

yang jelas. Logo tersebut hanya terjadi begitu saja tanpa pertimbangan konsep dan 

tidak adanya graphic standard manual. 

 

 

Gambar 3.2 Penulis dengan Ibu Rosti  

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016) 
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3.2.2 Kesimpulan Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik, penulis menyimpulkan bahwa belum 

ada konsep yang jelas dalam proses pembuatan identitas visual restoran Sarirasa, 

sehingga tidak menonjolkan brand value restoran Sarirasa. Serta belum terlihat 

kekonsistenan dalam pengaplikasian logo sehingga diperlukan Graphic Standard 

Manual sebagai panduan identitas.  

3.3 Kuesioner 

Penulis menanyakan enam hal dalam kuisioner ini. Pertama, penulis menanyakan usia 

responden. Hal ini bertujuan untuk mengetahui target market retoran. Kedua, penulis 

menanyakan restoran keluarga apa yang sering dikunjungi. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui kompetitor restoran Sarirasa. Ketiga, penulis menanyakan apakah 

responden mengetahui / pernah mendengar tentang restoran Sarirasa. Pertanyaan ini 

bertujuan untuk mengetahui brand awareness restoran Sarirasa. Pertanyaan keempat 

menanyakan tentang citra dan kesan restoran Sarirasa di masyarakat. Ketika 

mendengar nama “Sarirasa” maupun melihat logo restoran, kesan restoran apa yang 

ditangkap masyarakat. Pertanyaan berikutnya menanyakan tentang frekuensi 

kunjungan ke restoran Sarirasa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

masyarakat akan menjadikan restoran Sarirasa sebagai restoran keluarga favorit yang 

sering dikunjungi.  

 

Perancangan Ulang... Xaviera Clara, FSD UMN, 2016



32 
 

3.3.1 Proses Distribusi Kuesioner 

Pada tanggal 5 Maret 2016, penulis membagikan kuisioner secara acak pada kalangan 

segala usia, baik remaja, mahasiswa, maupun orang tua dengan total sebanyak 100 

responden. Kuisioner dibagikan secara online dan disebarkan dengan menjangkau 

responden yang tinggal khususnya di daerah Jakarta dan Tangerang.  

 Penulis mencantumkan enam pertanyaan dalam kuesioner tersebut. Pertama-

tama penulis menanyakan usia responden dengan tujuan untuk mendapatkan hasil 

yang lebih akurat. Kedua penulis menanyakan tentang restoran keluarga chinese yang 

pada umumnya sering dikunjungi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tentang 

kompetitor. Ketiga, penulis menanyakan tentang awareness masyarakat mengenai 

restoran Sarirasa. Pertanyaan keempat adalah tentang image restoran Sarirasa di mata 

responden. Tujuannya untuk mengetahui bahwa apakah restoran Sarirasa terlihat 

seperti restoran chinese food. Pertanyaan berikutnya adalah untuk mengetahui tingkat  

kunjungan responden di restoran Sarirasa dan frekuensi kunjungan. 
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Gambar 3.3 Pertanyaan Kuisioner 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016) 

 

3.3.2 Analisa Kuesioner 

Berdasarkan grafik di bawah ini, dapat diketahui bahwa restoran Ta Wan merupakan 

restoran keluarga yang paling sering dikunjungi. Restoran-restoran lainnya seperti 

Angke, Duck King dan Jun Njan juga menempati posisi yg tinggi. Tingkat kunjungan 

restoran Sarirasa masih sangat rendah disbanding restoran-restoran tersebut. 
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x=jumlah responden ; y=restoran kompetitor 

Diagram 3.1  Restoran Kompetitor 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016) 

 

66.7% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang 

restoran Sarirasa. Data ini menunjukkan bahwa tingkat awareness masyarakat pada 

restoran Sarirasa sangat kurang. 

 

x 

 y 
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Diagram 3.2 Awareness masyarakat 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016) 

Penulis menanyakan bahwa apa kesan yang didapat ketika pertama kali 

mendengar nama “Sarirasa”. Sebagian besar responden mengatakan bahwa ketika 

mendengar tentang restoran Sarirasa, mereka mengira bahwa restoran tersebut 

merupakan restoran Indonesia dan bukanlah restoran Chinese Food.  

 

 

Diagram 3.3 Persepsi Masyarakat 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016) 
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Penulis juga menanyakan tingkat kunjungan ke restoran Sarirasa bagi yang 

pernah mengunjungi dan mengetahui mengenai restoran ini. 65% responden 

mengunjungi restoran ini kurang dari 3 kali.  

 

Diagram 3.4 Tingkat Kunjungan Sarirasa 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016) 

 

Penyebab lainnya adalah masyarakat juga kerap salah mengira bahwa restoran 

Sarirasa merupakan Restoran khas Indonesia.  Penulis juga mengadakan kuisioner 

terpisah mengenai pendapat masyarakat ketika melihat logo Sarirasa. 60% menjawab 

bahwa logo Sarirasa tidak mencerminkan restoran Chinese.  
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Diagram 3.5 Tampilan logo Sarirasa 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016) 

 

3.3.3 Kesimpulan Kuesioner 

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa restoran Sarirasa masih 

memiliki tingkat awareness yang rendah di mata masyarakat. Masyarakat masih 

belum aware akan restoran ini. Mayoritas memilih restoran Duck King, Ta Wan, 

Angke, dan Jun Njan sebagai restoran Chinese favorit mereka. Hal ini disebabkan 

restoran Sarirasa masih kurang diketahui masyarakat luas walaupun restoran ini 

sudah cukup lama berdiri, yakni enam belas tahun. Penyebab lainnya adalah 

masyarakat juga kerap salah mengira bahwa restoran Sarirasa merupakan Restoran 

khas Indonesia. 

3.5 Observasi 

Menurut Sarwono & Lubis (2007 : 102), observasi merupakan suatu pengamatan 

secara sistematis terhadap kejadian-kejadian di sekitar, tindakan serta hal-hal yang 
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dapat membantu proses suatu penelitian. Dan menurut Menurut Eko Budiarto & 

Dewi Anggraeni dalam buku mereka yang berjudul “Pengantar Epidemiologi” (2001 

: 45), observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang yang 

menggunakan pertolongan indra mata. 

 

3.2.1 Restoran Kompetitor 

Selain mengunjungi cabang-cabang restoran Sarirasa, penulis juga mengunjungi 

restoran-restoran Chinese food lainnya untuk melakukan observasi.  

3.2.1.1.   Restoran Ta Wan 

Berdasarkan hasil kuisioner, mayoritas responden mimilih restoran Ta Wan 

sebagai restoran chinese food yang sering dikunjungi. Hal ini disebabkan 

harga makanan yang tidak terlalu mahal dan rasanya yang juga enak. 

    

Gambar 3.4 Restoran Ta Wan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016) 
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3.2.1.2.  Restoran The Duck King 

Restoran “The Duck King” merupakan restoran yang paling sering dikunjungi 

keluarga kedua setelah Ta Wan. Restoran ini berdiri sejak tahun 2003 dan 

sudah berkembang sangat pesat. Restoran ini memiliki beberapa segmen 

dengan spesialis yg berbeda. Di antaranya adalah, “The Grand Duck King”, 

merupakan konsep yang lebih eksklusif dibanding “The Duck King”, yang 

berbasis halal (no pork). Kemudian “Imperial Chef” yang berbasis non-halal 

(pork based), serta “The Duck King Noodle & Kitchen” yang merupakan 

spesialis Lamian.  

 

Gambar 3.4 restoran The Duck King 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016) 

3.2.1.3.  Restoran Angke 

Berdasarkan informasi dari website restoran Angke, restoran ini didirikan oleh 

Ko Po Hon empat puluh tahun yang lalu di kawasan Kali Jodo. Restoran 
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Angke menyajikan masakan Cina khas Hakka, Food, masakan khas propinsi 

Kwang Tung. Resep orisinil berasal dari Tiongkok yang dibawa langsung oleh 

Ko Po Hon dan diwariskan pada anak-anaknya. Restoran ini juga sudah sangat 

berkembang yang telah memiliki lebih dari 6.000 pelanggan. 

 

  Gambar 3.5 Restoran Angke 

(Sumber: angke.com) 

 

 

3.2.1.4.  Restoran Jun Njan 

Restoran Jun Njan didirikan oleh sepasang suami istri sejak tahun 1956 di 

kawasan Tanjung Priok. Restoran ini merupakan chinese food  yang memiliki 

spesialisasi pada seafood. Saat ini, restoran Jun Njan memiliki empat belas 

cabang yang tersebar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. 
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Gambar 3.6 Restoran Jun Njan 

(Sumber: junnjan-seafood.com) 

 

 

3.2.2 Kesimpulan Riset Kompetitor 

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat diketahui bahwa setiap restoran memiliki 

ciri khas dan gaya yang berbeda. Observasi restoran kompetitor dilakukan untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap restoran. Penulis juga dapat 

mengobservasi berbagai logo kompetitor. Hal ini bertujuan untuk mempermudah 

dalam proses perancangan visual. Dengan melakukan observasi dan riset, penulis 

akan dapat membuat logo yang menonjolkan kesan chinese pada restoran Sarirasa. 

 LOGO TIPOGRAFI WARNA 

Restoran 

Ta Wan 
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Restoran 

The Duck 

King 

 

 

 

 

 

 

Restoran 

Angke 

 

 

 

 

 

Restoran 

Jun Njan 

 

 

 

  

 

Tabel 3.1 Tabel Kompetitor 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016) 
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Berdasarkan hasil dari riset observasi restoran-restoran kompetitor, penulis 

menyimpulkan bahwa restoran-restoran tersebut memiliki konsep dan visual identity  

yang kuat dan menonjolkan kesan chinese pada restorannya.  

 Penulis mengobservasi bahwa warna merah, kuning, maupun emas sangat 

umum digunakan pada restoran-restoran chinese. Logogram pada umumnya dibentuk 

dengan agak complicated dan banyak mengandung unsur dekoratif. Tulisan Hanzi 

(tulisan guratan Cina) juga pada umumnya diselipkan dalam tagline agar memperkuat 

kesan chinese pada restoran.  

3.3. Positioning Sarirasa 

Restoran Sarirasa memiliki konsep sebuah restoran keluarga yang menyajikan 

chinese food dengan spesialisasi pada Shandong Cuisine.   Shandong merupakan 

sebuah provinsi di pesisir utara Cina, terletak di bagian hilir Huang He atau yang 

lebih dikenal dengan Yellow River. Masakan Shandong dikenal karena berbagai 

pilihan bahan dan penggunaan metode memasak yang berbeda. Di antaranya adalah 

quick frying, stir frying, braising dan deep frying. Dengan bawang Bombay dan 

bawang merah yang seringkali digunakan sebagai bumbu utama, makanan khas 

Shandong menenkankan pada kesegaran, kerenyahan dan kelembutan pada tekstur 

makanannya. (Yin: 2001). 

 Jenis masakan ini muncul dan dikembangkan pada masa Dinasti Yuan dan 

menjadi salah aliran yang paling influensial di Cina hingga saat ini. Provinsi 
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Shandong memiliki pesisir yang panjang, sehingga ikan segar, baik air tawar 

maupun laut, menjadi local delicacy. 
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