
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



31 
 

BAB III  

METODOLOGI 

3.1 Metodologi  Pengumpulan Data  

Penulis menggunakan metode kualitatif sebagai data sekunder penunjang latar 

belakang untuk membuktikan adanya masalah sekaligus sebagai data untuk 

mengeksekusi tugas akhir. Pengumpulan data ini menggunakan instrument seperti 

wawancara, observasi, studi pustaka dan studi existing, pengumpulan data 

tersebut tidak terlepas dari proses dokumentasi lapangan meliputi foto keadaan, 

foto dengan narasumber. 

Perancangan Ulang Brand Identity Sirup Kawista Cap Dewa Burung  

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data kualitatif 

menurut Sarwono (2006), penelitian dilakukan untuk mengetahui proses aktifitas 

yang dilakukan sehari-hari sehingga mengetahui proses yang sedang dijalani Cap 

Dewa Burung dalam menjual produk-produknya. Pengumpulan data melalui studi 

pustaka digunakan untuk mendapatkan teori mengenai Perancangan Promosi 

Melalui Brand Identity Cap Dewa Burung. (Hlm. 259) 

Metode Wawancara dimulai dari tempat yang di Observasi yaitu Pabrik 

Cap Dewa Burung, Tempat Wisata Pantai Karang Jahe, Makam Kartini, yang 

bertujuan untuk mendapatkan informasi yang saling berkaitan, mulai dari pusat 

hingga ke konsumen secara langsung. (Sarwono, 2006, 226) 
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Sarwono (2006), Metode Focus Group Discussion dilakukan melalui 

pertanyaan dan diskusi dengan kelompok yang terdiri dari 10 orang wisatawan 

yang sesuai dengan target pasar yang diinginkan Cap Dewa Burung dan FGD 

untuk 5 orang warga Rembang, bertujuan untuk mengetahui  permasalahan yang 

terjadi dan pada akhirnya akan dijadikan sebagai acuan solusi dari masalah yang 

diteliti. (Hlm. 226) 

Metode Observasi menurut Sarwono (2006), dilakukan dengan cara 

sistematis mencatat, melihat perilaku penjual dan konsumen, harga dan jenis 

objek kemudian dilanjutkan dengan memfokuskan data dan informasi agar 

mendapatkan pola perilaku yang terjadi dalam proses penjualan produk sirup 

kawista Cap Dewa Burung. (Hlm. 224) 

 

3.1.1. Wawancara (In-depth Interview) 

1. Bapak Pudjiono Hariyono selaku Pemilik Cap Dewa Burung 

Wawancara dilakukan terhadap Bapak Pudjiono Hariyono selaku Pemilik 

Cap Dewa Burung untuk mendapatkan data mengenai strategi penjualan dan 

promosi produk sirup kawista. Wawancara dilakukan di Pabrik Cap Dewa 

Burung, Jln. Diponegoro 45, Rembang pada tanggal 11 April 2017. Penulis 

mengawali wawancara dengan menanyakan bagaimana sejarah dibalik produk 

sirup kawista, dan dijelaskan bahwa pada mulanya Cap Dewa Burung didirikan 

oleh Njoo Thiam Kim di Rembang pada tahun 1925. Pada saat itu, belum 

bernama Cap Dewa Burung melainkan de Zwarco sebagai limun dan belum ada 
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rasa kawista melainkan buah-buahan yang lain, seperti manga, jeruk, apel, dan 

sebagainya. Kemudian Zwarco berubah lagi menjadi Djago dengan nama 

Indonesia. Pada tahun 1951, semenjak kepemilikan sudah turun kepada ibu Njoo 

Gin Nio, Djago ingin dipantenkan namun tidak bisa karena sudah dipakai oleh 

orang lain sebagai hak paten limun. Akhirnya Djago diubah menjadi Cap Dewa 

Burung sebagai nama perusahaan limun. Menurut Ibu Njoo Gin Nio persaingan 

penjualan limun sangat sulit dengan perkembangan limun yang berasal dari luar 

negeri dan masuk ke dalam Indonesia, maka dari itu Ibu Njoo Gin Nio mencari 

solusi dengan membuat formula rasa baru yaitu buah kawista. Sirup kawista 

dibuat sebagai salah satu cara agar mempertahankan pendapatan dari persaingan 

bisnis limun dan pada saat itulah Sirup Kawista dikenal masyarakat Rembang 

maupun luar kota.  

Saat ini kepemilikan sudah berada di Bapak Pudjiono sebagai generasi 

ketiga dari Cap Dewa Burung. Harga sirup kawista saat ini, kemasan botol kaca 

dengan ukuran 620 ml dengan harga Rp.24.500, 2 liter Rp.70.000, dan kemasan 5 

liter Rp.128.000. Untuk kemasan botol plastik handypack dengan ukuran 575 ml 

dengan harga Rp.54.000, sedangkan untuk limun kawista sendiri dengan ukuran 

275 ml dengan harga Rp.5.500.  Menurut beliau, dilihat dari harga, target yang 

ingin dicapai Cap Dewa Burung adalah menengah atas. Biasanya yang membeli 

sirup kawis adalah orang-orang yang ingin bernostalgia dengan rasa sirup kawista 

yang sudah lama diproduksi. Jadi bisa disimpulkan pembeli adalah wisatawan. 
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Pemasaran yang dilakukan Cap Dewa Burung secara official hanya 

mendistribusikan produk ke kota Semarang. Bapak Pudjiono menuturkan,  jika 

ada produk yang berada di kota lain, hal itu merupakan pesanan orang yang ingin 

mengkonsumsi atau menjadi reseller di kota itu. Strategi penjualan yang 

dilakukan menurut Bapak Pudjiono, Cap Dewa Burung berkerja tidak hanya 

sendiri melainkan dengan banyak agen reseller yang ikut membantu. Salah satu 

kesepakatannya adalah harga yang di pabrik tidak lebih murah dari yang dijual 

oleh reseller, dan harus lebih mahal dari reseller. Akibat hal ini, Cap Dewa 

Burung terbiasa dengan  konsumen yang komplain mengapa harga pabrik lebih 

mahal dibanding reseller, beliau akan memberitahu bahwa tidak akan rugi beli 

langsung di pabrik sebab, yang pertama ada pride tersendiri membeli sirup 

kawista Cap Dewa Burung langsung dari pabriknya, kedua pelanggan sudah 

dipastikan akan mendapatkan produk baru dari pabriknya, dan yang ketiga 

pelanggan sudah dipastikan mendapatkan produk yang asli. Cap Dewa Burung 

membangun kepercayaan reseller akan terbentuk dan tidak berkerja sendiri dalam 

penjualan Sirup Kawista. 

Masalah utama yang sedang dihadapi Cap Dewa Burung saat ini menurut 

Bapak Pudjiono adalah bagaimana cara beliau mengembangkan produk sirup 

kawista Cap Dewa Burung secara online. Penjualan online memungkinkan adanya 

pesanan dari luar pulau Jawa, saat ini Cap Dewa Burung masih kesulitan dalam 

mengirimkan barang pesanan dari luar pulau Jawa, untuk mengirim botol kaca 

dan sebagainya masih memiliki resiko kerusakan yang sangat tinggi dan juga 

belum menemukan ekspedisi yang tepat untuk mengirimkan barang ke luar pulau. 
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Hanya beberapa ekspedisi yang mau menerima. Sistem online untuk sirup kawista 

juga belum dibangun. Jadi kesimpulannya, masalah utamanya adalah 

pengembangan bisnis Cap Dewa Burung secara online. Bapak Pudjiono juga 

menuturkan bahwa Keuntungan penjualan sedang mengalami penurunan. 

Penurunan penjualan terjadi di tahun 2014 meraup keuntungan 20% menjadi 

15.7% di tahun 2015. Tahun 2016 tetap berada di presentase yang sama dan 

membeli mesin baru sehingga belum dapat dihitung besar keuntungan yang 

didapatkan melainkan hanya balik modal saja hingga kini tahu 2017 masih 

berjalan. 

Cap Dewa Burung merupakan pioneer dari produk limun dan sirup 

kawista. Menurut Bapak Pudjiono,  saat ini sirup kawista sudah memiliki banyak 

follower penjual. Sirup kawista harus memiliki banyak cara untuk mengalahkan 

pesaingnya dengan salah satu cara yaitu memperbanyak rasa varian dari sirup Cap 

Dewa Burung. Rasa dari sirup kawista sendiri masih terbilang masih paling enak 

dibanding para pesaing, sampai saat ini belum ada yang dapat menandingi 

kenikmatan dari sirup kawista buatan Cap Dewa Burung. 

Saat ini Cap Dewa Burung belum pernah mengganti desain yang sudah 

dibuat, sejak kepemilikan Ibu Njoo Gin Nio. Kekurangan dari masing-masing 

jenis pack belum ada kesamaan dan keterkaitan, banyak orang yang sudah 

memberi masukan khususnya rekan bisnis Bapak Pudjiono, bahwa desain yang 

digunakan masih kurang sederhana dan tidak mudah untuk diingat. Menurut 

beliau, hal ini disebabkan karena pada jaman generasi-generasi sebelumnya 
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mereka belum memikirkan konsep desain dan sebagainya melainkan hanya 

sekedar nama dan singkatan yang berfungsi sebagai merek dagangan. Visual logo 

yang digunakan Cap Dewa Burung adalah Burung Hong, yaitu burung phoenix 

yang digunakan oleh Dewa sedangkan Burung Hong sendiri merupakan Dewa 

Burung dan memiliki filosofi pembawa keberuntungan. 

Bapak Pudjiono menuturkan bahwa Cap Dewa Burung selama ini belum 

pernah melakukan promosi secara official. Tim Cap Dewa Burung pernah satu 

kali membuat billboard di sudut-sudut kota Rembang namun dirasa kurang 

efektif. Promosi yang dilakukan biasa hanya dari mulut ke mulut masyarakat dan 

juga stasiun televisi yang menanyangkan program Pariwisata salah satu contohnya 

Si Unyil dan sebagainya. 
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Gambar 3.1 Wawancara terhadap Bapak Pudjiono Hariyono  

( Dokumentasi Penulis Pribadi ) 

 

• Kesimpulan Wawancara dengan Bapak Pudjiono Hariyono selaku pemilik Cap 

Dewa Burung 

Wawancara dengan Bapak  Pudjiono Hariyono memiliki kesimpulan bahwa 

masalah yang dialami Cap Dewa Burung adalah identitas merek yang belum 

pernah diperbaharui, selain itu kesadaran akan pentingnya brand masih baru 

direncanakan. Followers dari Cap Dewa Burung belum dapat menandingi kualitas 

rasa dari Sirup Kawista, namun meski begitu banyak wisatawan yang belum 

mengenali karakteristik dari identitas merek Cap Dewa Burung.  
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2. Ibu Hwa dan Bapak Chong Sin selaku Manager Toko Cap Dewa Burung 

 Wawancara dilakukan terhadap Ibu Hwa selaku manager toko dari Cap 

Dewa Burung, Rembang pada tanggal 8 April 2017. Ibu Hwa mengaku sudah 20 

tahun lebih berkerja untuk Bapak Pudjiono dalam menjalani bisnis sirup kawista. 

Penulis mengawali wawancara dengan menanyakan siapa pembeli Cap Dewa 

Burung di outlet yang berada di kota Rembang. Beliau menjawab hampir 80% 

pembeli merupakan wisatawan baik kalangan menengah maupun kalangan atas, 

sisanya merupakan warga Rembang sendiri. Rata-rata wisatawan yang datang 

menggunakan bus Pariwisata atau minibus. Ibu Hwa menuturkan bahwa sirup 

kawista sudah menjadi ikon untuk kota Rembang dan belum ada rasa yang lebih 

enak dibanding milik Cap Dewa Burung. 

 Bapak Chong Sin menjelaskan bahwa saat ini, mulai muncul follower 

sirup kawista yang ingin bersaing dengan Cap Dewa Burung. Harga yang 

ditawarkan pesaing lebih murah, jika 1 botol limun ukuran 225 ml Cap Dewa 

Burung seharga Rp 5.500,00, pesaing menawarkan Rp 3.000,00 sampai Rp 

5.000,00. Menurut beliau desain dari packaging Cap Dewa Burung belum ada 

kesamaan, hal ini mengakibatkan biasanya konsumen yang datang mengeluh 

karena pernah salah membeli produk karena tidak tahu bahwa sirup tersebut 

bukan milik Cap Dewa Burung. Beliau menuturkan, bahwa karyawan sendiri 

kadang tidak mengenali logo dari Cap Dewa Burung atau tidak mengingatnya 

karena selama ini mereka tidak menyadari keberadaan logo burung Hong tersebut. 
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•  Kesimpulan Wawancara dengan Ibu Hwa dan Bapak Chong Sin selaku 

Manager Toko Cap Dewa Burung 

Wawancara dengan Ibu Hwa dan Bapak Chong Sin selaku Manager Toko Cap 

Dewa Burung memiliki kesimpulan bahwa masalah yang dialami Cap Dewa 

Burung adalah belum adanya identitas merek yang signifikan sehingga identitas 

produk belum dikenali konsumen. Target yang membeli mayoritas merupakan 

wisatawan kelas menengah. Identitas Visual yang dimiliki Cap Dewa Burung juga 

tidak dikenali maknanya oleh karyawan sendiri, dan bahkan mereka tidak sadar 

bahwa gambar tersebut adalah Burung Hong. 

 

Gambar 3.2 Wawancara terhadap Ibu Hwa dan Bapak Chong Sin 
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       ( Dokumentasi Penulis Pribadi ) 

 

 

Gambar 3.3  Desain Packaging yang berbeda-beda 

( Dokumentasi Penulis Pribadi ) 

 

4. Ibu Novi Pujiastuti selaku Wisatawan, Konsumen Cap Dewa Burung 

Penulis melakukan wawancara di salah satu tempat wisata yaitu Pantai 

Karang Jahe pada tanggal 8 April 2017. Tempat ini merupakan pantai yang baru 

dikembangkan pemerintah Rembang pada tahun 2016 lalu, sehingga masih 

banyak wisatawan daerah Pantura yang datang ke pantai ini, salah satunya Ibu 

Novi Pudjiastuti yang berprofesi sebagai Dosen di salah satu Universitas yang 
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berada di Semarang. Ibu Novi berumur 42 tahun dan berkeluarga. Penulis 

menanyakan tentang potensi oleh-oleh kota Rembang yaitu sirup kawista. 

Ibu Novi menuturkan bahwa berencana untuk membeli oleh-oleh kerupuk 

ikan dan ikan bandeng juwana dan tahu bahwa kota Rembang terkenal dengan 

sirup kawista. Beliau tidak mengetahui logo Cap Dewa Burung, namun tahu 

tulisan yang dipakai untuk produk sirup kawista, selain itu beliau salah 

menyebutkan nama dari Cap Dewa Burung menjadi Cap Dewa Naga. Hal ini 

didapatkan ketika penulis memperlihatkan logo  Cap Dewa Burung dan sepotong 

gambar tulisan kawista. Desain packaging 2 botol 625 ml dari Cap Dewa Burung 

sudah menarik dan mudah dibawa, cocok untuk dijadikan oleh-oleh. 

Beliau menuturkan bahwa pernah mengkonsumsi produk Cap Dewa 

Burung, hanya saja jarang membelinya meski produk tersebut didistrubusikan di 

kota Semarang. Sirup Kawista memiliki rasa yang khas dan enak, tetapi harga 

yang mahal menjadi pertimbangan beliau sehingga membuat Ibu Novi memilih 

produk sirup lain. Beliau akan membeli produk tersebut jika sudah rindu dengan 

rasa khas yang dibuat oleh Cap Dewa Burung. 

•  Kesimpulan Wawancara dengan Ibu Novi Pujiastuti selaku Wisatawan, 

Konsumen Cap Dewa Burung 

Wawancara dengan Ibu Novi memiliki kesimpulan bahwa masalah yang dialami 

Cap Dewa Burung adalah belum adanya identitas merek yang signifikan sehingga 

identitas produk belum dikenali konsumen. Desain merek tidak begitu 

diperhatikan beliau. Harga menjadi pertimbangan untuk memilih produk lain 
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ketimbang produk Cap Dewa Burung. Sirup Kawista sendiri sudah menjadi 

mindset wisatawan dari Semarang sebagai oleh-oleh khas Rembang. Namun, 

meski begitu, Ibu Novi tetap mengakui bahwa Sirup Kawista merupakan top of 

mind dari oleh-oleh khas Rembang dan ketika membicarakan Cap Dewa Burung, 

ibu Novi selalu menyebutnya dengan Dewa Burung saja. 

 

Gambar 3.4  Wawancara Ibu Novi Pudjiastuti 

( Dokumentasi Penulis Pribadi ) 

 

 

 

 

 

Perancangan Ulang Brand..., Bowen Sutanto, FSD UMN, 2017



43 
 

 

 

 

5. Bapak Lukas selaku Wisatawan, Konsumen Cap Dewa Burung 

Penulis melakukan wawancara di salah satu tempat wisata yaitu Makam 

R.A. Kartini pada tanggal 9 April 2017. Tempat ini merupakan makam pahlawan 

yang dirawat pemerintah Rembang, banyak wisatawan daerah Pantura yang 

datang ke makam ini untuk bersilahturahmi dengan R.A. Kartini, salah satunya 

Bapak Lukas dan keluarga yang berasal dari Semarang. Beliau berumur 37 tahun 

dan berkeluarga. Penulis menanyakan tentang potensi oleh-oleh kota Rembang. 

Bapak Lukas menuturkan bahwa sudah membeli oleh-oleh sambal terasi, 

kerupuk ikan, dan rajungan. Beliau tahu bahwa kota Rembang terkenal dengan 

sirup kawista tetapi tidak memilih produk tersebut sebagai oleh-oleh karena di 

Semarang sudah ada. Beliau tidak mengetahui logo Cap Dewa Burung, namun 

dapat menyebutkan bahwa gambar tersebut adalah burung phoenix. Beliau tahu 

tulisan yang dipakai untuk produk sirup kawista tetapi tidak tahu mereknya. Hal 

ini didapatkan ketika penulis memperlihatkan logo  Cap Dewa Burung dan 

sepotong gambar tulisan kawista. Menurut beliau desain yang digunakan Cap 

Dewa Burung sudah bagus dan menarik, cocok untuk dijadikan oleh-oleh. 

Bapak Lukas menuturkan bahwa pernah mengkonsumsi produk Cap Dewa 

Burung dan pesaing dari sirup kawista, hanya saja rasa dari Cap Dewa Burung 

lebih enak dan khas, sedangkan rasa dari pesaing lebih seperti rasa moka dan Cap 
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Dewa Burung sudah menjadi icon minuman enak sejak beliau masih kecil. Beliau 

membeli produk tersebut terakhir kali pada saat masih duduk di bangku kuliah, 

dan tidak pernah membelinya lagi. Hal itu disebabkan beliau tidak tertarik untuk 

membeli, hanya saja sering mengkonsumsi ketika diberikan tamu atau orang lain. 

Pada bulan Ramadhan, sirup kawista jarang menjadi pilihan keluarga beliau 

karena sudah terbiasa menggunakan produk lain sebagai minuman manis untuk 

buka puasa. 
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•  Kesimpulan Wawancara dengan Bapak Lukas selaku Wisatawan, 

Konsumen Cap Dewa Burung 

Wawancara dengan Bapak Lukas memiliki kesimpulan bahwa masalah yang 

dialami Cap Dewa Burung adalah belum adanya identitas merek yang signifikan 

sehingga identitas produk belum dikenali konsumen. Desain merek tidak begitu 

diperhatikan beliau. Loyalitas terhadap produk lain menjadi hambatan untuk 

membeli produk Cap Dewa Burung. Sirup Kawista sendiri sudah menjadi mindset 

Bapak Lukas dari Semarang sebagai oleh-oleh khas Rembang. Bapak Lukas juga 

seperti Ibu Novi, Bapak Lukas juga hanya menyebut Dewa Burung. 

 

Gambar 3.5  Wawancara Bapak Lukas 

      ( Dokumentasi Penulis Pribadi ) 
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•  Kesimpulan Hasil Keseluruhan Wawancara 

Sirup Kawista sebagai oleh-oleh khas Rembang sudah menjadi top of mind wisatawan. 

Hanya saja Identitas merek yang dimiliki Cap Dewa Burung belum dikenal wisatawan 

karena belum memiliki desain yang signifikan dan mudah diingat. Namun identitas merek 

Cap Dewa Burung sudah sangat dikenali oleh warga Rembang karena nilai historis yang 

dimiliki Cap Dewa Burung. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan belum adanya 

penyederhanaan desain dari identitas merek milik Cap Dewa Burung, desain yang 

digunakan juga belum memiliki keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Meski 

begitu target wisatawan jalur Pantura, khususnya Semarang tidak begitu memperhatikan 

nilai desain dalam sebuah merek, namun lebih mengingat nilai historis yang diberikan 

sebuah merek. Sedangkan wisatawan jalur Pantura selain Semarang, Cap Dewa Burung 

masih membutuhkan identitas merek yang signifikan sebagai pengenal Cap Dewa Burung. 

 

3.1.2 Observasi 

Penulis melakukan observasi di outlet Cap Dewa Burung yang beralamat 

di Jln. Diponegoro 45, Rembang. Tempat ini memiliki dua bagian yaitu bagian 

depan sebagai Toko Cap Dewa Burung dan bagian dalam sebagai pabrik. 

• Outlet Cap Dewa Burung 

Penulis mencatat harga produk yang dijual Cap Dewa Burung yaitu Harga 

sirup kawista saat ini, kemasan botol kaca dengan ukuran 620 ml dengan 

harga Rp.24.500, 2 liter Rp.70.000, dan kemasan 5 liter Rp.128.000. Untuk 

kemasan botol plastik handypack dengan ukuran 575 ml dengan harga 
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Rp.54.000, sedangkan untuk limun kawista sendiri dengan ukuran 275 ml 

dengan harga Rp.5.500. Tidak hanya produk dari Cap Dewa Burung, namun 

outlet juga menyediakan berbagai macam oleh-oleh yang terkenal salah 

satunya Bandeng Juwana yang bukan berasal dari Rembang. Kemudian ada 

kopi lasem, kerupuk ikan merek Djago, sambal terasi, dan sebagainya. Desain 

yang digunakan dalam produk kawista selalu berubah-ubah dan tidak 

konsisten dalam penggunaannya. 

 

   Gambar 3.6 Outlet Cap Dewa Burung 

         ( Dokumentasi Penulis Pribadi ) 

   Selain itu penulis juga mengamati konsumen yang datang ke outlet, 

banyak wisatawan yang datang menggunakan Bus Pariwisata. Kebanyakan 

dari mereka merupakan orang yang bukan berasal dari daerah Pantura, hal ini 

terlihat perbedaannya ketika berbicara dengan pelanggan tidak menggunakan 
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bahasa Jawa. Adapun wisatawan yang berbeda bus, menggunakan Bahasa 

Jawa dalam membeli produk. Perilaku dari wisatawan kebanyakan tidak 

melakukan tawar menawar. Outlet Cap Dewa Burung menyediakan kursi 

panjang sebagai tempat tunggu orang yang mengantri.  

   Jumlah karyawan yang berada di dalam ruangan ada 6 orang. 

Perilaku karyawan sangat ramah dan mengambil produk setiap permintaan 

yang datang dari wisatawan. Setiap karyawan menggunakan seragam kemeja 

t-shirt berwarna merah milik Cap Dewa Burung. Penggunaan Bahasa Jawa 

tergantung situasi, biasanya menunggu wisatawan berbicara baru karyawan 

menentukan menggunakan Bahasa Jawa atau tidak. Karyawan tidak meladeni 

adanya tawar menawar dalam transaksi, semua transaksi dilakukan dikasir 

oleh Ibu Hwa atau Bapak Chong Sin. Jika Ibu Hwa atau Bapak Chong Sin 

sedang tidak ada, maka baru digantikan oleh karyawan. 

• Pabrik Cap Dewa Burung 

Observasi di dalam pabrik dipandu oleh Bapak Jono selaku teknisi mesin Cap 

Dewa Burung. Terdapat 3 mesin utama di dalam pabrik, yaitu mesin untuk 

membuat limun, mesin pencucian botol, dan mesin untuk membuat sirup. Di 

dalam Pabrik, jumlah karyawan yang berkerja yaitu 18 orang, 5 orang di 

bagian pembuatan limun, 4 orang di mesin pencucian botol,  5 orang di bagian 

pembuatan sirup, 3 orang untuk bagian packing produk, dan 1 orang teknisi 

mesin yaitu Bapak Jono. Dalam penggunaan mesin limun, sudah 

menggunakan sistem otomatis mulai dari jalur karbonasi, pengisian gula, dan 
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penambahan ekstrak kawista, karyawan hanya cukup menata botol dan 

melakukan sealed botol dengan mesin. Untuk mesin pembuatan sirup, 

penggunaannya masih dengan cara manual yaitu karyawan harus 

memindahkan gula yang sudah diproses dari mesin gula kemudian 

memasukan kedalam mesin ekstrak kawista, baru setelahnya memasukan sirup 

kedalam botol. 1 hari sirup kawista 625 ml mampu diproduksi 1.000 botol jika 

banyak permintaan, namun sebaliknya jika stock dalam storage masih banyak, 

produksi dapat dihentikan sementara. Begitupun dengan limun, 1 hari dapat 

diproduksi 1.000-2.000 botol tergantung permintaan. 

    

  Gambar 3.7 Pabrik Cap Dewa Burung  
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    ( Dokumentasi Penulis Pribadi ) 

   Jam kerja di dalam pabrik dimulai pada pukul 09.30 sampai jam 

17.00 dengan jam istirahat jam 12.00 siang. Perilaku karyawan Cap Dewa 

Burung, memakai Bahasa Jawa dalam kesehariannya dalam berkerja. Sikap 

ramah tamah dan mandiri selalu ditujukan tim Cap Dewa Burung sebagai 

motto dalam berkerja. Berbeda dengan perkerja pabrik, mereka tidak memiliki 

seragam dalam berkerja. 

   Desain dalam packaging produk Cap Dewa Burung menggunakan 

bahan sticker sehingga memudahkan dalam penempelannya. Sticker yang 

sudah dicetak sudah dan distock dan dapat digunakan ketika sudah melakukan 

pack untuk produk Cap Dewa Burung. Penempelan dilakukan di bagian 

pembuatan sirup dan limun, sedangkan untuk packing botol dan limun 

kedalam kardus dilakukan di bagian depan dekat Outlet. 

 

Gambar 3.8 Desain Sticker Sirup dan Packaging 

Perancangan Ulang Brand..., Bowen Sutanto, FSD UMN, 2017



51 
 

        ( Dokumentasi Penulis Pribadi ) 

• Kesimpulan Observasi Outlet dan Pabrik Cap Dewa Burung 

Target pasar dari Cap Dewa Burung merupakan wisatawan yang menggunakan 

jalur darat yaitu Bus dan Mobil Pribadi. Outlet Cap Dewa Burung sudah menjadi 

trademark sebagai tempat jual beli oleh-oleh, yang dimana tanpa adanya 

kerjasama dengan Bus Pariwisata, wisatawan datang secara langsung baik dengan 

bus ataupun mobil pribadi. Rata-rata produk yang dibeli wisatawan merupakan 

produk dari Cap Dewa Burung yaitu Sirup Kawista 625 ml. Total karyawan yang 

dimiliki Cap Dewa Burung adalah 33 orang yang dimana 6 orang di bagian outlet, 

18 orang di pabrik, 6 orang berada di outlet Semarang, 2 manager toko, dari hal 

ini dapat disimpulkan Cap Dewa Burung merupakan UKM kelas Menengah.  
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3.1.3 Focus Group Discussion (FGD) Warga Rembang 

FGD dilakukan terhadap 5 warga Rembang yaitu pria dewasa yang sudah 

berkeluarga dan berumur 35-38 tahun dengan SES AB di Dinas Pariwisata 

Rembang. Tujuan dilakukan FGD ini adalah untuk mencari behavior dari 

masyarakat sekitar tentang Cap Dewa Burung. Responden merupakan PNS dari 

Dinas Pariwisata Rembang. FGD dilakukan pada tanggal 10 April 2017. Penulis 

juga mendapatkan data wisatawan yang datang ke kota Rembang untuk 5 tahun 

terakhir. 

Jumlah Kunjungan Obyek Wisata tahun 2012-2016 

No. Objek Wisata 2012 2013 2014 2015 2016 

1 TRP. Kartini 213.049 269.387 391.341 1.182.313 2.000.065 

2 Museum RA. 

Kartini 

2.836 4.562 3.027 8.384 6.372 

3 Pantai Karang 

Jahe 

- - - - 272.241 

4 WW. Kartini 

Mantingan 

51.387 5.135 21.851 10.388 7.546 

5 Makam RA. 

Kartini 

48.550 19.101 16.452 22.689 58.500 

 Jumlah 315.822 298.185 432.671 1.223.774 2.344.724 

 Pertumbuhan -17.44% -5.58% 45.10% 182.84% 72.48% 

Tabel 3.1. Jumlah Kunjungan Obyek Wisata Tahun 2012-2016 
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Catatan : 

o Pengunjung yang tidak membayar retribusi tidak terdata  rata-rata sekitar 50 % / thn; 

o Pengunjung Makam RA Kartini banyak yang hanya sekedar rekreasi di sekitarnya, 

sehingga yang tidak berziarah tidak terdata; 

o Pengunjung WW Kartini Mantingan terdata hanya yang membayar retribusi, dan sejak 

tahun 2012 yang dilaporkan hanya 15%nya yaitu sesuai perjanjian kerjasama yang 

disepakati. 

 

Hasil FGD memiliki hasil seperti berikut: 

A. Identitas Subjek Penelitian  

No. Nama Umur Jenis Kelamin Subjek 

1 Wahyu Adi 37 Pria A 

2 Jeffry 36 Pria B 

3 Mulyanto Ariwobowo 37 Pria C 

4 Mustaim 38 Pria D 

5 Saiful Burham 35 Pria E 

Tabel 3.2. Identitas Subjek Penelitian 

 

B. Pariwisata Rembang, Brand Identity, dan Promosi 

a.  Wisatawan biasanya berasal darimana saja ? 

Subjek Jawaban 

A Kalau bicara wisatawan yang paling banyak biasa 
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dari pesisir pantai yaitu dari Kudus, Blora, 

Purwodadi, Pati. 

 

Jawaban ini diwakilkan oleh responden A, sambil mereka saling berdiskusi dan 

menambahkan.  

 

b.  Apa saja Potensi oleh-oleh khas Rembang ? 

Subjek Jawaban 

A Ada beberapa bagian, paling utama yaitu olahan ikan, 

mulai dari keripik ikan, ikan asin, terasi. Kemudian 

ada sirup kawista dan kopi lasem untuk minuman. 

Untuk produk lokal sendiri ada kacang anggrek dan 

kripik singkong. 

 

Jawaban ini diwakilkan oleh responden A, sambil mereka saling berdiskusi dan 

menambahkan.  

 

 

c.  Apakah Bapak-bapak mengetahui gambar  produk ini milik siapa? 
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Gambar 1 

Subjek Jawaban 

A Tahu, ini adalah logo dari produk Cap Dewa Burung Sirup 

Kawista 

B Tahu, ini adalah logo dari produk Cap Dewa Burung Sirup 

Kawista 

C Tahu, ini adalah logo dari produk Cap Dewa Burung Sirup 

Kawista 

D Tahu, ini adalah logo dari produk Cap Dewa Burung Sirup 

Kawista 

E Tahu, ini adalah logo dari produk Cap Dewa Burung Sirup 

Kawista 
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Gambar 2 

Subjek Jawaban 

A Sirup Kawista Cap Dewa Burung 

B Sirup Kawista Cap Dewa Burung 

C Sirup Kawista Cap Dewa Burung 

D Sirup Kawista Cap Dewa Burung 

E Sirup Kawista Cap Dewa Burung 

 

d.  Siapa saja pesaing dari Cap Dewa Burung? 

 

Subjek Jawaban 

A Ada satu lagi, namanya Sirup Kawista saja. Namun 

rasanya tidak seenak Cap Dewa Burung 
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Jawaban ini diwakilkan oleh responden A, yang kemudian mereka belum 

mengetahui nama dari merek pesaing tersebut. 

 

 

e.  Oleh-oleh apa saja yang biasanya warga rembang bawa keluar kota ? 

 

Subjek Jawaban 

A Sambal terasi, Sirup kawista Cap Dewa Burung 

B Uang 

C Keripik ikan, Sirup kawista Cap Dewa Burung 

D Sambal terasi, sirup kawista Cap Dewa Burung 

E Jarang membawa sesuatu 

 

f.  Menurut anda bagaimana desain identitas merek dari Sirup Kawista Cap 

Dewa Burung? 

Subjek Jawaban 

A Desainnya sudah brand banget di otak saya, sebab dari 

kecil saya sudah minum sirup kawista 

B Desainnya sudah jaman dulu sekali dan jangan diganti 

C Desainnya sudah brand banget di otak saya, sebab dari 

kecil saya sudah minum sirup kawista 

D Desainnya sudah jaman dulu sekali dan jangan diganti 

E Desainnya sudah brand banget di otak saya, sebab dari 
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kecil saya sudah minum sirup kawista 

 

g. Apa yang membuat wisatawan tertarik untuk membeli sirup kawista? 

Subjek Jawaban 

A Selain rasa yang khas dari buah kawista, buah 

kawista itu sendiri tergolong sebagai buah yang 

langka. 

 

Jawaban ini diwakilkan oleh responden A. 

 

g. Saran untuk Cap Dewa Burung agar penjualan meningkat? 

Subjek Jawaban 

A Mungkin media promosinya ditingkatkan lagi supaya 

orang-orang diluar Rembang semakin tahu Cap 

Dewa Burung sebagai oleh-oleh khas kota Rembang 

 

Jawaban ini diwakilkan oleh responden A. 
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• Kesimpulan FGD terhadap warga Rembang 

Warga Rembang sadar akan potensi Sirup Kawista sebagai ciri khas oleh-oleh 

yang berasal dari Rembang.  Brand identity dari logo Cap Dewa Burung sudah 

sangat dikenal oleh warga Rembang dan tahu bahwa logo dari Cap Dewa Burung 

merupakan visualisasi dari burung Hong yaitu burung Phonenix. 

 

   Gambar 3.6 Forum Group Discussion Cap Dewa Burung 

       ( Dokumentasi Penulis Pribadi ) 
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3.1.3 Focus Group Discussion (FGD) Wisatawan di Pantai Karang Jahe 

FGD dilakukan terhadap 10 wisatawan yaitu 1 pria dewasa dam 9 wanita dewasa 

yang sudah berkeluarga dan berumur 35-40 tahun dengan SES AB di Pantai 

Karang Jahe. Tujuan dilakukan FGD ini adalah untuk mencari behavior dari target 

pasar Cap Dewa Burung. Responden merupakan karyawan dari PT. Sinar Indah 

Kertas yang sedang berwisata ke Pantai Karang Jahe di Rembang. FGD dilakukan 

pada tanggal 8 April 2017. Hasil FGD memiliki hasil seperti berikut: 

A. Identitas Subjek Penelitian  

No. Nama Asal Umur Jenis Kelamin Subjek 

1 Isabella Semarang 31 Wanita A 

2 Angel Kudus 44 Wanita B 

3 Maria Kudus 44 Wanita C 

4 Endang Kudus 35 Wanita D 

5 Siantini Kudus 42 Wanita E 

6 Novi Kudus 38 Wanita F 

7 Dian Kudus 35 Wanita G 

8 Kodijah Kudus 46 Wanita H 

9 Sinta Kudus 38 Wanita I 

10 Mur Blora 34 Pria J 

Tabel 3.3. Identitas Subjek Penelitian Wisatawan 
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B. Data 

a. Tempat Wisata apa saja yang diketahui? 

Subjek Jawaban 

A Pantai Dampo Awang, Pantai Karang Jahe.  

B Pantai Dampo Awang, Pantai Karang Jahe, Museum Kartini, 

Air Terjun Grenjeng 

C Pantai Dampo Awang, Pantai Karang Jahe, Museum Kartini  

D Pantai Dampo Awang, Pantai Karang Jahe, Museum Kartini  

E Pantai Dampo Awang, Pantai Karang Jahe, Museum Kartini  

F Pantai Dampo Awang, Pantai Karang Jahe, Museum Kartini  

G Pantai Dampo Awang, Pantai Karang Jahe, Museum Kartini 

H Pantai Dampo Awang, Pantai Karang Jahe, Museum Kartini 

I Pantai Karang Jahe, Sekolah Kartini 

J Pantai Karang Jahe 

 

a.  Oleh-oleh apa saja yang dibeli pada saat berwisata ke Rembang? 

 -  Semua Subjek menjawab hal yang sama yaitu: 

 1. Sirup Kawista 
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 2. Ker ipik Ikan 

 3. Sambal Terasi 

 4. Rajungan 

Sirup Kawista menjadi hal per tama dalam mindset wisatawan sebagai cir i 

khas kota Rembang. 

b.  Apakah Ibu dan Bapak mengetahui gambar  produk ini milik siapa? 

 

Gambar 1 

Subjek Jawaban 

A Tidak 

B Tidak 

C Tidak 

D Tidak 

E Tidak 
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F Tidak 

G Tidak 

H Tidak 

I Tidak 

J Tidak 

Tidak ada Subjek yang mengetahui gambar diatas. Hanya saja mereka 

dapat memberi pernyataan bahwa gambar tersebut adalah burung Phonenix sesuai 

dengan filosofi lambang yang dibuat Cap Dewa Burung. 

 

Gambar 2 

Subjek Jawaban 

A Tidak Tahu 

B Tidak Tahu 

C Tidak Tahu 

D Tidak Tahu 
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E Sirup Kawista 

F Tidak Tahu 

G Tidak Tahu 

H Sirup Kawista 

I Sirup Kawista 

J Sirup Kawista 

Semua subjek tahu ini merupakan produk Sirup Kawista namun salah 

menyebutkan nama dari Cap Dewa Burung menjadi Cap Burung Naga. 

 

c. Apakah pernah mengkonsumsi Sirup Kawista Cap Dewa Burung? 

Subjek Jawaban 

A Pernah 

B Pernah 

C Ragu apakah mengkonsumsi 

Cap Dewa Burung atau bukan 

D Ragu apakah mengkonsumsi 

Cap Dewa Burung atau bukan 

E Ragu apakah mengkonsumsi 

Cap Dewa Burung atau bukan 

F Ragu apakah mengkonsumsi 

Cap Dewa Burung atau bukan 
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G Ragu apakah mengkonsumsi 

Cap Dewa Burung atau bukan 

H Pernah 

I Pernah 

J Ragu apakah mengkonsumsi 

Cap Dewa Burung atau bukan 

 

d.  Menurut Bapak dan Ibu dengan harga Sirup Kawista Cap Dewa Burung 

apakah produk layak untuk dibeli dan dikonsumsi? 

Subjek Jawaban 

A Harga normal dan layak untuk dikonsumsi, rasa 

sesuai dengan kualitas 

B Harga terlalu mahal, harus perbanyak diskon 

C Harga terlalu mahal, jarang membeli sirup kawis 

kalau ke Rembang, lebih baik membeli Terasi dan 

keripik ikan. 

D Harga terlalu mahal, jarang membeli sirup kawis 

kalau ke Rembang, lebih baik membeli Terasi dan 

keripik ikan. 

E Harga terlalu mahal, jarang membeli sirup kawis 

kalau ke Rembang, lebih baik membeli Terasi dan 
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keripik ikan. 

F Harga terlalu mahal tidak sesuai kantong 

G Harga terlalu mahal, jarang membeli sirup kawis 

kalau ke Rembang, lebih baik membeli Terasi dan 

keripik ikan. 

H Harga terlalu mahal, jarang membeli sirup kawis 

kalau ke Rembang, lebih baik membeli Terasi dan 

keripik ikan. 

I Harga mahal, namun tetap membeli sirup kawista 

untuk oleh-oleh 

J Harga sesuai dengan kualitas produk 

e. Apakah Bapak dan Ibu mengetahui pesaing dari Cap Dewa Burung? Jika 

ya apa yang membedakan Cap Dewa Burung dengan pesaingnya? 

Subjek Jawaban 

A Tidak begitu mengerti persaingan sirup kawista, 

namun hanya pernah membeli dan mengkonsumsi 

Cap Dewa Burung 

B Rasa dari Cap Dewa Burung lebih enak, namun harga 

lebih mahal dari pesaingnya 

C Rasa dari Cap Dewa Burung lebih enak 

D Rasa dari Cap Dewa Burung lebih enak, namun harga 

lebih mahal dari pesaingnya 
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E Rasa dari Cap Dewa Burung lebih enak, namun harga 

lebih mahal dari pesaingnya 

F Rasa dari Cap Dewa Burung lebih enak, namun harga 

lebih mahal dari pesaingnya 

G Rasa dari Cap Dewa Burung lebih enak, namun harga 

lebih mahal dari pesaingnya 

H Rasa dari Cap Dewa Burung lebih enak, namun harga 

lebih mahal dari pesaingnya 

I Rasa dari Cap Dewa Burung lebih enak, namun harga 

lebih mahal dari pesaingnya 

J Rasa dari Cap Dewa Burung lebih enak, namun harga 

lebih mahal dari pesaingnya. Cap Dewa Burung dari 

buah asli 

 

f. Saran untuk Sirup Kawista Cap Dewa Burung? 

Subjek Jawaban 

A Perbanyak promosi dan diskon, membuat varian rasa 

atau jenis dari kawista 

B Perbanyak promosi dan diskon, perbanyak 

pemasaran sehingga mudah didapatkan tidak hanya 

di Rembang 
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C Perbanyak promosi dan diskon 

D Perbanyak promosi dan diskon 

E Perbanyak promosi dan diskon 

F Perbanyak promosi dan diskon 

G Perbanyak promosi dan diskon 

H Perbanyak promosi dan diskon, perbanyak 

pemasaran sehingga mudah didapatkan tidak hanya 

di Rembang 

I Perbanyak promosi dan diskon 

J Perbanyak promosi dan diskon 
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• Kesimpulan FGD terhadap Wisatawan 

Wisatawan sudah mengenal sirup kawista sebagai oleh-oleh khas Rembang, dan 

menjadi salah satu pilihan pertama sebagai oleh-oleh. Wisatawan tidak 

mengetahui logo dari Cap Dewa Burung dan sebagian tidak mengenali tulisan 

produk dari Sirup Kawista milik Cap Dewa Burung. Pada saat membicarakan Cap 

Dewa Burung, mereka tidak pernah menyebut kata “Cap” pada Cap Dewa 

Burung. Wisatawan mengenali logo tersebut adalah Burung Hong, dan 

mengetahui cerita dibalik motif tersebut. Banyak dari mereka ketika 

membicarakan Sirup Kawista milik Cap Dewa Burung, bernostalgia dengan masa 

kecil mereka bersama orang tuanya yang membuatkan sirup tersebut. 

 

Gambar 3.9 Forum Group Discussion Cap Dewa Burung 

       ( Dokumentasi Penulis Pribadi ) 
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3.3. Studi Existing 

• Cimory 

Penulis menelusuri website Cimory untuk melakukan studi existing sebagai 

refrensi. Cimory sebagai produk lokal asal Bogor memiliki identitas merek yang 

sederhana dan mudah diingat. Menggunakan pola hitam dan putih yang fleksibel 

sebagai visualisasi dari kulit sapi membuat Cimory dapat mudah diingat sebagai 

produk Susu Sapi. Logo yang digunakan juga berdasarkan geografis asal dari 

Cimory yaitu pegunungan. Selain itu, visual identity yang digunakan Cimory 

memiliki keselarasan dan tidak berubah-ubah dalam penggunaannya. 

 

 

 Gambar 3.10 Visual Identity Cimory 

     ( Dokumentasi Website Cimory ) 
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• Kartika Sari 

Kartika Sari merupakan produk oleh-oleh dari Bandung yang dikenal dengan 

Pisang Bollen, Brownies, serta banyak jenis kue kering. Brand yang dibangun 

Kartika Sari membuat produk asli buatan Bandung dikenal sampai tahap 

Nasional. Ketika orang sudah sampai kota Bandung, Kartika Sari menjadi top of 

mind dalam kategori oleh-oleh. Warna dari desain untuk berbagai macam produk 

yang digunakan Kartika Sari memakai turunan warna dan tidak jauh antara satu 

dengan yang lainnya. Logo yang digunakan juga tidak berubah-ubah bentuk, serta 

sederhana dalam visualisasinya.  

 

Gambar 3.11 Visual Identity Kartika Sari 

     ( Dokumentasi Website Cimory ) 
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• Jalur Pantura ( Bagian Jawa Tengah ) 

Sebelum melakukan perjalanan ke Rembang, penulis melakukan studi existing 

mengenai Geografis untuk jalur transportasi di halaman Website LPSE ( Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik ) Provinsi Jawa Tengah yaitu 

http://lpse.jatengprov.go.id/eproc/sitemap . Jalur Pantura ( Jalur Pantai Utara ) 

merupakan Jalan Nasional Rute 1 yang dimana terdapat Banten, DKI Jakarta, 

Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Rembang termasuk dalam wilayah 

Jawa Tengah yang dimana memiliki urutan rute dari Barat ke Timur yaitu 

Tanjung - Pejagan - Brebes - Tegal – Pemalang - Pekalongan – Batang - Weleri - 

Kendal - Semarang – Demak - Trengguli - Kudus – Pati - Rembang – Lasem. 

Kota Lasem sebagai jalur terakhir dalam rute Jawa Tengah. 

 

   Gambar 3.12 Peta Jalur Pantura Jawa Tengah 

                ( Dokumentasi LPSE Provinsi Jawa Tengah ) 
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 Jalur Transportasi yang dapat dipakai untuk mencapai kota Rembang 

adalah Bus atau kendaraan Pribadi, sebab Bandara hanya ada di kota Semarang 

dan jalur kereta di kota Rembang saat ini masih dalam kondisi non-aktif. 

Psikografis masyarakat Pantura, menggunakan Bahasa Jawa halus dan rata-rata 

bermata pencaharian sebagai Nelayan cukup besar, adapun petani dibagian dalam 

pulau. Masyarakat memiliki kegemaran musik dengan aliran dangdut. 
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3.4. Metodologi Perancangan 

2.1. Metodologi Perancangan Identitas Visual 

Menurut Wheeler (2013), proses perancangan sebuah identitas visual melalui 

beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Melakukan Penelitian 

Pada tahapan ini hal yang terpenting adalah mengenal obyek perancangan, 

mulai dari fenomena, permasalahan, kebutuhan, tujuan, target, dan 

sebagainnya. Untuk mengetahui hal tersebut penulis mengumpulkan data 

melalui wawancara, observasi, dan studi existing. Dari hasil yang didapat, 

penulis dapat mengetahui kemana arah yang ingin dituju (hlm.90). 

2. Memperjelas strategi 

Tahap ini merupakan tahap yang lebih mendalam, karena menggabungkan 

pemikiran rasional dan pemikiran kreatif untuk menghasilkan sebuah strategi. 

Data yang diperoleh dari berbagai macam cara tersebut dipadukan untuk 

dianalisa, mencari kelebihan dari produk atau perusahaan tersebut kemudian 

disederhanakan keywords supaya menjadi jelas. Setelah itu hasil tersebut 

diimplementasikan melalui sebuah creative brief (hlm.90). 

3. Mendesain 

Mendesain merupakan proses memvisualisasikan abstraksi ke dalam sebuah 

bentuk, dengan tetap memperhatikan creative brief yang telah dibuat pada 

proses sebelumnya. Pada proses ini setiap elemen untuk membentuk sebuah 

identitas visual mengacu pada prinsip desain, imajinasi, intuisi, dan 
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pengalaman. Proses ini diawali dari membuat sketsa manual hingga 

pengerjaan digital (hlm.91). 

4. Membuat touchpoints 

Tahap ini adalah tahap dimana desain yang telah dibuat pada proses 

sebelumnya disempurnakan dan dikembangkan. Desain yang telah disetujui 

tersebut diberi sebuah ciri khas, yang kemudian diuji pada berbagai media dan 

ukuran. Kemudian ditentukan turunannya seperti supergrafis, font, warna, dan 

penerapannya di berbagai aplikasi (hlm.91). 

5. Implementasi dan Pengelolaan 

Setelah proses desain selesai, tahap berikutnya adalah mengaplikasikannya ke 

berbagai media dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti material, 

teknik produksi, dan biaya. Kemudian semua aset tersebut dikomunikasikan 

ke segala sektor, dalam kasus ini pelaku bisnis, pengurus, komunitas, dan 

penduduk. Setelah disetujui dan dipahami, maka proses selanjutnya adalah 

membuat sebuah pedoman yang terangkum dalam GSM (Graphic Standart 

Manual), agar semua aplikasi yang akan dibuat di masa depan tetap sesuai 

dengan standar yang telah dibuat (hlm.91). 
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