
Laporan Akhir Penelitian 

 
Identifikasi Karakteristik Visual Toko Ritel Jalan M.H. Thamrin 

dan Jalan Depok Semarang: Mengantisipasi Perubahan Perilaku  
Konsumen Kelas Menengah  

 
 

 
 
 
 
 

Disusun oleh: 

Adi Nugroho, S.Ds. 

058.1.2008.276 

 

Ir. Robert Rianto Widjaja, MT. 

058.1.1993.142 

 
 
 

PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 

FAKULTAS ARSITEKTUR DAN DESAIN 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

SEMARANG 

2015



  



 

 

 



 

 



 

 



RINGKASAN 

 

Kawasan jalan M.H. Thamrin dan jalan Depok di kota Semarang telah lama dikenal 
sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Perubahan di sekitar kawasan tersebut terasa 
nyata dengan keberadaan pusat perbelanjaan baru seperti mal yang menyatu dengan 
apartemen atau hotel (konsep mini blok). Di sisi lain konsumen kelas menengah 
meningkat signifikan jumlahnya di Indonesia, tidak terkecuali di Semarang. Karakter 
konsumen kelas menengah adalah sadar terhadap merek dan peduli terhadap 
kenyamanan serta gaya hidup. Hal ini direspon oleh pelaku ritel besar dan pemilik pusat 
perbelanjaan berkapital besar dengan menerapkan desain fasad bangunan yang 
distingtif dan menjual gaya hidup sebagai cerminan merek. Bagi kawasan ritel terbangun 
yang tumbuh secara alamiah seperti kawasan jalan M.H. Thamrin dan Depok, hal 
tersebut nampaknya belum terlalu dipikirkan. Penelitian ini merupakan penelitian awal 
untuk mengidentifikasi dugaan tersebut. Metoda yang dilakukan adalah menerapkan 
metode rekam fotografis sekuensial, kemudian membuat gambar skematik dari sekuens 
fasad yang didapat. Setelahnya dilakukan analisa berdasar teori brand dan retail 
atmosphere. Hasil analisa akan dijakadikan landasan pembahasan menuju ke tahapan 
penelitian selanjutnya.  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai landasan awal penataan kawasan ritel di 
jalan M.H. Thamrin dan jalan Depok, sehingga dapat meningkatkan citra kawasan dan 
citra kota Semarang. 

Kata kunci: Ritel, Store Atmosphere, Kelas Menengah, Gaya Hidup, Fasad, Merek, Brand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKATA 

 

Desain Ritel menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam diskursus keilmuan 
Desain Komunikasi Visual di Unika Soegijapranata sejak 2011. Pada tahun 2013, topik 
tersebut direalisasikan menjadi embrio mata kuliah reguler sebagai mata kuliah pilihan 
baru. Selang dua tahun mata kuliah pilihan Desain Ritel mulai menarik minat banyak 
mahasiswa. Layaknya dunia kontemporer yang mulai berubah, hibrida dari; pemasaran, 
penjualan, pemetaan kondisi sosio-ekonomi-politik, inovasi produk dan jasa, serta irisan 
desain komunikasi visual dan desain interior, telah menjadi daya tarik mata kuliah pilihan 
Desain Ritel. Perubahan ini pulalah yang mendasari bagaimana cara pandang kita 
terhadap sebuah toko ritel seyogyanya diperluas. Dengan meneliti bagaimana 
karakteristik visual toko ritel di kota Semarang diharapkan pandangan inter-disiplin ilmu 
akan selalu terjadi. Tentu saja perlu adanya konsistensi dan keberlanjutan dengan 
menghadirkan studi kasus lain yang berbeda. 

Semoga penelitian ini memantik banyak diskursus dan dialektika. Tidak hanya dari 
kerangka pikir peneliti dan akademisi keilmuan lain, juga mahasiswa dan masyarakat 
dengan sudut pandang yang berbeda. Ketika itu terjadi mari kita menyampaikan rasa 
syukur kita. 

 
Semarang, Desember 2014-Juli 2015 

 

Adi Nugroho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Retail dan pertokoan merupakan fungsi guna lahan yang banyak ditemui di perkotaan. 
Fungsi ini memiliki tampilan visual yang menarik karena tuntutan komersial. Beberapa 
contoh yang termasuk dalam fungsi ini adalah: ruko (rumah toko), rukan (rumah kantor), 
dan kios/retail mandiri. Indonesia tumbuh dengan ekonomi di atas 6% (www.bbc.co.uk) 
sementara ekonomi Eropa dan Amerika masih belum juga lepas dari krisis 
(http://bisnis.news.viva.co.id). Penduduk Indonesia pada 2010 adalah sejumlah 250 juta 
dimana penduduk  yang berpenghasilan 18 juta Rupiah hingga 72 juta Rupiah per tahun 
mencapai 54%, sehingga berjumlah sekitar 135 juta penduduk. Pada tahun 2020 
diprediksi meningkat 2 kali lipat, sementara total populasi meningkat menjadi 350 juta 
jiwa (Taufik, 2012).  

Masyarakat dengan rentang penghasilan tersebut di atas dikategorikan sebagai kelas 
menengah. Konsumen kelas menengah di beberapa daerah di Indonesia seperti 
Sumatera berjumlah 17 juta jiwa, Sulawesi 4 juta jiwa, wilayah Jabodetabek 18 juta jiwa, 
di Jawa mencapai hingga 35 juta jiwa (Taufik, 2012). Dengan ekonomi yang bertumbuh 
dan kelas menengah yang besar, maka secara tidak langsung akan muncul karakteristik 
konsumen baru. Konsumen kelas menengah tidak lagi memenuhi kebutuhan dasar 
sandang, pangan dan papan yang sudah terpenuhi namun mulai mencari sensasi baru. 
Pemenuhan kebutuhan hidup berubah paradigma menjadi gaya hidup dan kenyamanan 
hidup. Hal ini didukung dengan data konsumsi yang meningkat dari beberapa produk 
elektronik sebesar 27%, penjualan mobil 25%, penjualan kompor gas hingga 90%, 
penjualan rice cooker 64%, dan kenaikan 39% penjualan DVD player (Taufik, 2012). 
Kelas menengah tumbuh akibat tiga faktor, yaitu: (1). Kesempatan pendidikan yang lebih 
bagus, (2). Kesempatan bekerja yang tinggi, dan (3). Daya beli yang meningkat. 

Kondisi tersebut jika dibandingkan dengan masyarakat Semarang dalam rentang waktu 
lima tahun ke belakang, memiliki fenomena yang serupa. Penduduk kota Semarang 
sejumlah 1,7 Juta Jiwa dengan sebaran level pendidikan sekitar 8% untuk berpendidikan 
tinggi dan 41% berpendidikan menengah ke atas (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kota Semarang, 2010) mulai ikut merubah gaya hidup. Dengan pertumbuhan ekonomi di 
kisaran 5,47 hingga 6,03 % sejak tahun 2005-2009, pendapatan domestik regional bruto 
terbesar kota Semarang masih disumbang oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran 
sebesar 29% (BPS Kota Semarang, 2009). Terbesar kedua adalah sektor manufaktur 
sebesar 24, 52% dan 19,27% sektor properti di peringkat ketiga.  

Hal ini sejalan dengan observasi di lapangan. Di penjuru kota Semarang, restoran baru 
bermunculan, toko ritel menengah dan besar nasional membuka cabang di beberapa 
tempat di Semarang. Hotel dan fenomena hunian vertikal berupa apartemen yang 
menyatu dengan pusat perbelanjaan mulai mencari tempat di Semarang. Masyarakat 



kota Semarang pun mulai menunjukkan karakteristik konsumen yang mencari gaya hidup 
dan kenyamanan hidup. Riset yang dilakukan Markplus Inc. menunjukkan interaksi 
masyarakat kelas menengah Semarang di posisi puncak  50% masyarakat kelas 
menengah memandang nilai tinggi dari kualitas sebuah produk dari brand atau merek 
(Taufik, 2012).   

Brand atau merek yang kredibel dan reliabel serta mampu memberikan pesan yang jelas 
akan menghasilkan citra yang mempengaruhi persepsi. Mengacu pada teori ekuitas 
merek (brand equity) yang diajukan Aaker (1991), tahapan paling rendah dari memahami 
dan memberikan kualitas nilai terhadap sebuah merek adalah tahapan brand awareness. 
Tahapan awal ekuitas merek dibangun dengan memperhatikan elemen identitas visual 
dari sebuah merek. Pendekatan marketing mix (Gupta dan Randhawa, 2008) 
menyatakan elemen pembentuk identitas visual dari sebuah ruang ritel adalah desain 
tampilan eksterior dari toko (store design) serta penataan display (etalase) toko.  

Keberadaan ruang ritel skala besar yang mengelilingi kawasan pusat perdagangan 
(central business district/CBD) Semarang di segitiga emas Jalan Pemuda-Gajahmada-
Pandanaran saat ini menghadirkan karakter desain kontemporer. Tampilan fasad atau 
muka bangunan serta etalase ruang ritel skala besar (mal) menghadirkan satu sensasi 
visual tersendiri dari sebuah ruang ritel terbangun (retail built environment). Hal ini tentu 
akan mempengaruhi citra kota Semarang di mata warga kota sehingga menimbulkan 
suatu persepsi tersendiri terkait dengan citra sebuah kawasan perdagangan di dalam 
sebuah kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1.1. Bentuk fasad kawasan perbelanjaan yang sudah akan dibangun di kawasan pusat 
perdagangan kota Semarang (Sumber: www.skyscrapercity.com). 

Jalan M.H. Thamrin serta Jalan Depok adalah ruas jalan di Semarang yang sejak lama 
dikenal sebagai kawasan ritel. Sepanjang jalan dipenuhi dengan toko ritel dengan 



berbagai macam jenis usaha. Jarang ditemukan bangunan residensial yang berdiri 
sendiri, selain dalam bentuk ruko. Kedua jalan tersebut juga berada di kawasan segitiga 
emas CBD kota Semarang. Sebagai sebuah lingkungan ritel terbangun yang muncul 
secara alamiah seiring perkembangan kota, mayoritas toko ritel di kawasan tersebut tidak 
memiliki pola desain yang sesuai dengan kondisi masyarakat kelas menengah 
kontemporer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1.2. Letak koridor Jalan M.H. 
Thamrin dan Jalan Depok berada di dalam 
Segitiga Emas Kawasan Bisnis Kota 
Semarang (Analisis, 2015. Sumber gambar: 
Google Map). 

 

Secara singkat, maka dapat dilakukan identifikasi permasalahan berikut: 

1. Masyarakat kelas menengah tumbuh di Indonesia dan kota Semarang dalam 
kurun waktu 2010 hingga 2020 

2. Masyarakat kelas menengah memiliki karakteristik konsumen yang mengejar 
gaya hidup dan kenyamanan (comfort and lifestlye) 

3. Merek akan mempengaruhi citra dari sebuah produk atau jasa, sehingga 
mempengaruhi persepsi konsumen kelas menengah akan kualitas dari produk 
atau jasa tersebut 

4. Merek diidentifikasikan dalam tahapan paling awal melalui identitas merek. Dalam 
konteks toko ritel, identitas paling utama adalah desain eksterior toko dan 
penataan display (etalase) toko 

5. Desain eksterior toko dan display (etalase) toko di sepanjang jalan M.H. Thamrin 
dan Depok tidak memiliki pola dan karakter desain kontemporer yang sesuai 
dengan konsumen kelas menengah 



1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian ini akan berupaya untuk mengkaji dan mengidentifikasi:  

Bagaimana karakteristik visual bentuk store design dan display dari toko ritel yang ada di 
jalan M.H. Thamrin serta Depok? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menghasilkan model penataan fasad 
ritel/pertokoan yang atraktif secara visual baik pada siang ataupun malam hari. Untuk 
mencapai hal ini maka beberapa tahapan pembahasan akan dilakukan:  

1. Identifikasi karakteristik visual terhadap kompleks retail/pertokoan yang ada di 
jalan M.H. Thamrin dan jalan Depok, kota Semarang 

2. Mengkaji peran kompleks-kompleks tersebut dalam skala kota (makro) dan skala 
tempat (mikro) 

3. Mempelajari tanggapan afektif dari konsumen terhadap tampilan dan desain toko  

4. Melakukan simulasi desain dengan menanggapi tipe perilaku perubahan 
konsumen yang muncul sebagai dampak simulasi desain 

Namun untuk penelitian tahap awal yang dilakukan hanya sebatas identifikasi 
karakteristik visual terkait bentuk rupa fasad, tipografi serta warna. 

1.4 Lingkup Penelitian 
 
Sesuai dengan kompleksitas permasalahan, keilmuan peneliti dan rancangan penelitian, 
pembatasan diberikan dengan hanya mengidentifikasi karakter visual toko ritel di jalan 
M.H. Thamrin dan Depok dari segi tipografi, warna dan bentuk rupa pada fasad toko. 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sebagai turunan penelitian ajuan hibah bersaing tahun 2014, 
berjudul “MODEL PENATAAN VISUAL RETAIL DAN PERTOKOAN YANG ATRAKTIF DI 
MALAM HARI: Sebuah upaya untuk menciptakan suasana kota yang aman dan ramah 
penghuni”. Data yang didapatkan dari penelitian ini akan digunakan untuk data 
penunjang penelitian utama hibah bersaing. 

 

 

 

 



BAB 2  
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Lingkungan ritel terbangun dalam suatu area perkotaan dapat ditinjau dari berbagai sudut 
pandang. Beberapa pendekatan arsitektural, urbanisme dan komunikasi visual 
menyatakan gagasan spesifik yang saling melengkapi namun juga mampu berdiri sendiri. 
Sebagai telaah menyeluruh, sebuah area spasial dalam kota tidak dapat dilepaskan dari 
konteks manusia dengan derajat struktural interaksinya sebagai mahluk individu, sosial 
dan komunal (Ciolfi, 2004). Hal ini diperkuat dengan pandangan yang menyatakan 
bahwa konsep spasial dalam kota tidak hanya dibentuk melalui konektivitas manusia 
dengan lingkungan sekitarnya, tapi juga bagaimana manusia tersebut berkomunikasi dan 
melakukan selebrasi dengan elemen pembangun spasial tersebut (Ellin, 2006). 
Perspektif lain menyatakan bahwa pengalaman manusia dengan sebuah tempat akan 
memunculkan perasaan dan pengalaman yang terlokalisir (Bachelard, 1958), 
antropologis (Merleu-Ponty, 1945) serta munculnya rasa bangga dan kepemilikan 
terhadap tempat tersebut (Hannigan, 1998).   

Dalam pendekatan komunikasi visual, sebuah bentuk atau rupa (form) akan memiliki 
pesan (content) untuk disampaikan ketika dipersepsi dalam proses unifikasi oleh 
komunikan. Bentuk atau rupa adalah pembawa pesan. Sehingga bentuk bangunan, 
lingkup ruang dan konsep spasial terbangun akan menjadi media pembawa pesan ketika 
penerima pesan atau komunikan memberi tindakan pemaknaan. Medium ini diciptakan 
oleh beberapa profesi rancang bangun (desain) yang terkait satu sama lain, seperti 
arsitek sebagai pencipta bentuk bangunan dan desainer komunikasi visual yang 
mengolah bentuk papan reklame nama toko, desain informasi, warna dan huruf yang 
digunakan dalam suatu area ritel. Hal ini mendorong sebuah deduksi bahwa desain akan 
membantu konektivitas manusia memahami dan memaknai sebuah tempat. Verganti 
(2009) menekankan bahwa desain adalah proses penciptaan makna simbolik yang tidak 
kentara (intangible). Sementara Schon (1983) dan Boland, et al (1994) menguraikan 
secara lugas bahwa fungsi desain adalah membuat dan menciptakan percakapan. 

Bagaimana memaknai simbol visual yang muncul dari bentuk atau rupa fasad bangunan? 
Tam (2008) mengajukan enam pendekatan dalam mengurai makna visual dengan 
memahami cara komunikasinya: 

• Pertama adalah mencoba menginterpretasikan makna secara bermacam dan 
berlapis melalui pendekatan ambiguitas. Ambiguitas makna kadang sengaja 
ditampilkan oleh perancang bangunan maupun perancang komunikasi visual 
dengan tujuan membangun dialektika yang tidak dipaksakan. Namun, Tam 
menyarankan supaya ambiguitas makna bisa dihindari dan diminimalisir oleh 
desainer dengan cara menampilkan secara distingtif gaya desain yang ada sesuai 
dengan tujuan desain.  



• Kedua, melihat atau membaca teks. Terkait dengan elemen dalam desain 
komunikasi visual, tipografi memegang peranan penting. Huruf yang tampil pada 
permukaan fasad atau reklame luar ruang akan memberi bentuk visual dari 
bahasa verbal. Hal ini akan membantu proses pemaknaan visual lingkungan 
dalam bentuk identifikasi maupun aksi dan interaksi lanjutan.  

• Ketiga akan terkait dengan nilai kesesuaian. Komunikasi visual terkadang 
menciptakan ekses kultural, dimana dalam beberapa kelompok tertentu ada 
simbol yang dianggap tidak sesuai atau dipandang bertentangan dengan nilai 
yang mereka anut. Menyimpangnya kesesuaian desain visual yang digunakan 
cenderung menghadirkan proses pemaknaan yang salah dan reaksi tak 
terprediksi oleh penerima pesan. Pada derajat yang lebih tinggi, reaksi tersebut 
akan terkait dengan elemen ke-empat yaitu konvensi. Dalam konteks nilai 
kesesuaian, sebagai studi kasus kontemporer terjadi di Bandung dimana muncul 
penolakan golongan tertentu terhadap keberadaan hotel yang memasang papan 
nama dengan logo zodiak tertentu (merdeka.com). 

• Keempat adalah konvensi. Sebagai sebuah aturan tidak tertulis, maka produk 
komunikasi visual spasial akan sangat bergantung pada kesepakatan budaya dan 
antropologis jika ingin berfungsi dengan baik.  

• Kelima dan keenam adalah semiotika dan persepsi yang muncul setelahnya. 
Moris (1930) dalam Tam (2008) menginisiasikan bahwa pemaknaan denotatif 
maupun konotatif dari sebuah simbol yang dihasilkan bentuk atau rupa 
arsitektural maupun komunikasi visual sangat bergantung pada pengalaman 
terbangun dari komunikan.  

• Proses berikutnya mempengaruhi sensori otak penerima pesan yang dapat 
memanipulasi elemen psikologis manusia. Sensasi tersebut dinamakan sebagai 
persepsi yang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan sebelum dan seketika dalam 
membantu menginterpretasikan, memahami dan memaknai apa yang dilihat, 
dicium, didengar dan disentuh oleh komunikan. 

Peneltian sebelumnya memperkuat pendapat Tam di atas. Berman dan Evans (2001) 
menekankan bahwa pendekatan desain eksterior yang khas dan menonjol akan 
mengundang konsumen untuk melakukan tahapan pengambilan keputusan lanjutan, 
yaitu masuk ke dalam toko. Persepsi citra konsumen akan dipengaruhi pertama kali oleh 
tampilan khas eksterior toko sebagai bagian dari suasana toko (store atmosphere). Pada 
penelitian yang sama, keduanya memberikan parameter distingtif dalam menentukan 
kekhasan desain eksterior sebuah toko, yaitu memiliki storefront (bagian depan toko) 
yang komunikatif ditunjang dengan keberadaan marquee (papan nama dan logo). 
Komunikasi storefront yang efektif ditampilkan dengan adanya gabungan fisik marquee, 
pintu masuk dan konstruksi gedung. Gabungan elemen tersebut akan menampilkan 
kesan tertentu seperti keunikan, kekokohan atau hal lain yang akan diasosiasikan 
konsumen terhadap toko tersebut. Jika tampak depan bangunan terlihat tua dan tidak 
menarik, maka konsumen akan memiliki kesan yang negatif. Hal ini dapat memicu 



munculnya pemaknaan berupa asosiasi lanjutan yang juga negatif, seperti misalnya 
hilangnya kepercayaan serta mulai terdapat keengganan untuk mengunjungi toko 
tersebut. Di sisi lain jika kesan yang muncul adalah positif, seperti keunikan, maka 
konsumen akan membangun asosiasi lanjutan berupa adanya keinginan untuk 
mendapatkan pengalaman baru dengan mengunjungi toko tersebut. 

Kesan yang didapatkan dari elemen storefront juga harus didukung oleh keberadaan 
marquee yang baik. Adanya bidang tertentu yang jelas untuk meletakkan dan memajang 
nama toko atau logo sebuah toko akan membantu pemaknaan positif dari sebuah toko.  
Marquee dapat berupa penulisan nama toko saja, logo saja, kombinasi keduanya atau 
juga dengan peletakan slogan dan informasi tambahan mengenai toko. Penggunaan 
huruf, warna dan logo yang spesifik dari sebuah marquee akan membantu identifikasi 
konsumen terhadap keberadaan sebuah toko. Layaknya mengidentifikasi seorang 
manusia kenalan baru, maka elemen komunikasi visual dalam sebuah marquee akan 
mempengaruhi seberapa jauh konsumen percaya terhadap toko tersebut.  

Pada tahapan awal komunikasi pemasaran dan sebagai irisan dengan keilmuan desain 
komunikasi visual, storefront dan marquee adalah elemen pembangun merek atau brand 
dari sebuah toko. Merek atau brand bagi masyarakat kontemporer telah menjadi elemen 
penting, sebagaimana Temporal dan Lee (2002) menjelaskan bahwa merek (brand) akan 
memberikan; (1). Kemudahan konsumen dalam membuat keputusan pembelian, (2). 
Pilihan produk atau jasa sesuai preferensi individu atau segmentasi tertentu, (3). Konsep 
pengingat akan derajat tingkat kualitas produk atau jasa, (4). Keyakinan dan 
kenyamanan pembelian jika dibandingkan dengan harga, dan (5). Kesempatan untuk 
konsumen mengekspresikan diri melalui asosiasi diri terhadap merek. Dengan demikian 
storefront dan marquee menjadi penting bagi konsumen dalam menentukan citra dan 
persepsi merek sebuah toko. 

Dari latar belakang tersebut maka hipotesa yang diajukan adalah: Pemaknaan 
karakteristik visual toko ritel (store design and display) di sebuah lokasi ritel terbangun 
dalam sebuah kota, yang tumbuh secara alamiah dan acak, akan dipengaruhi oleh 
persepsi citra konsumen baru yang terus berubah gaya hidupnya. Hipotesa ini 
sebagaimana disampaikan sebelumnya akan menjadi landasan berpikir penelitian dalam 
jangka panjang.  

 

 

 

 

 

 



 

BAB 3 
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

Capaian spesifik dalam penelitian ini akan menghasilkan data mengenai identifikasi 
karakteristik etalase dan desain toko ritel (retail store design and display) di koridor jalan 
M.H. Thamrin sepanjang 1.081 meter dan jalan Depok sepanjang 434 meter, keduanya 
berada di Kota Semarang.  

3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian karakteristik visual toko ritel belum banyak dilakukan di kota Semarang. 
Dengan predikat dan status ibukota yang menekankan pada perdagangan dan jasa, 
Semarang seyogyanya memiliki model penataan kawasan ritel spesifik sesuai dengan 
citra kawasan dan citra kota. Pada konsep penataan kota yang lebih mapan, sebuah 
kawasan ritel tidak hanya akan meningkatkan daya dukung komunitas di sekitar kawasan 
tersebut namun juga akan menjadi zona penguat citra kota dan pemaknaannya oleh 
warga kota maupun pendatang. Secara akademis diharapkan penelitian ini memicu 
diskursus serta pengembangan topik penelitian yang terkait dengan gaya hidup dan 
interaksi pengalaman dalam konteks desain (user experience design). Sedangkan bagi 
pemilik toko ritel dapat menjadi bahan diskusi dan informasi untuk meningkatkan level 
persaingan toko di kawasan ritel terbangun yang alamiah dengan kawasan ritel buatan 
kontemporer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 4 
METODE PENELITIAN 

 

4.1. Deskripsi Penelitian  

4.2. Lokasi Penelitian 

Pembahasan penelitian diawali dengan melakukan studi lapangan untuk merekam data 
fisik dan non fisik yang berada di lokasi penelitian, setelah sebelumnya melakukan 
pemilihan lokasi yang sesuai dengan kriteria. Lokasi yang menjadi titik tolak penelitian ini 
adalah penggal jalan M.H. Thamrin dan jalan Depok.  

4.3. Pengambilan Data 

Perekaman data dilakukan dengan metode rekam fotografis sekuensial sepanjang 
koridor jalan Thamrin dan jalan Depok, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Metode rekam 
fotografis sekuensial dilakukan dengan mempertimbangkan sudut pengambilan 90º tegak 
lurus dari oposisi obyek pengambilan gambar. Dalam beberapa kasus di lapangan, 
pengambilan gambar terkendala dengan halangan (obstacles) yang ada di jalur 
pedestrian seperti; kondisi trotoar yang tidak rata, okupasi trotoar oleh kendaraan 
bermotor ataupun pedagang kaki lima dan kondisi vegetasi ataupun tiang listrik di atas 
trotoar. Hal ini diatasi dengan cara mengambil gambar per segmen tiga atau empat toko 
secara sekuensial. 

 

 

 

 

 

 
   Gambar 4.3.1. Simulasi metode Rekam Fotografis       
   Sekuensial dimana A adalah titik pengambilan  
   gambar dari oposisi objek pengambilan gambar (B).      
   Sementara arah panah menunjukkan arah  
   pergerakan pengambilan gambar.  

 
4.4 Instrumen Penelitian 

Data yang direkam adalah fisik tampak muka ritel secara sekuensial di siang hari. 

 



4.5 Analisa Data 

Analisa data dilakukan untuk menemukan permasalahan secara komprehensif dan 
menjadi dasar pemecahan masalah. Pendekatan yang dipakai adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pencarian pola (pattern seeking) dan pemetaan lokasi (site mapping).  

2. Setelah itu dilakukan pembuatan gambar vektor skematik untuk mengetahui 
bentuk dasar tampak muka secara geometris.  

3. Melakukan identifikasi dan kategorisasi toko ritel per segmen penggal jalan  

4. Kemudian dibenturkan dengan beberapa teori terkait: Storefront, Marquee, 
Bahasa Rupa, Tipografi dan Warna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 5 
HASIL YANG DICAPAI 

 
5.1 Pertimbangan Penentuan Studi Kasus 

Jalan M.H. Thamrin Kota Semarang secara administratif berada di tengah Kelurahan 
Sekayu, Miroto dan Pekunden. Sementara jalan Depok Kota Semarang berada pada 
yurisdiksi Kelurahan Kembang Sari. Keduanya berada di lingkungan Kecamatan 
Semarang Tengah (bappeda.semarangkota.go.id).  Dalam Peraturan Daerah Kota 
Semarang nomor 6 tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) 
Semarang tahun 2000-2010, disebutkan jalan M.H. Thamrin dan jalan Depok termasuk 
ke dalam kategori jalan Kolektor Sekunder. Mengacu pada referensi yang sama, 
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada kategori jalan kolektor sekunder adalah berupa 
kawasan campuran perdagangan dan jasa serta permukiman yang direncanakan 
sejumlah 60%. Sementara untuk ketinggian bangunan untuk campuran perdagangan, 
jasa dan permukiman ditentukan maksimal 4 (empat) lantai. Secara historis kawasan 
jalan M.H. Thamrin dan jalan Depok dikenal sebagai kawasan perdagangan komersil dan 
jasa. 
 
Keberadaan jalan M.H. Thamrin menghubungkan koridor Jalan Pemuda dengan Jalan 
Pandanaran. Sementara jalan Depok menghubungkan koridor jalan Gajahmada dengan 
persimpangan jalan Pemuda dan jalan M.H. Thamrin. Dengan keberadaan pusat 
perbelanjaan baru di jalan Pemuda berupa mal Paragon I (dan rencana perluasannya), 
keberadaan jalan M.H. Thamrin menjadi akses utama menuju mal tersebut terutama bagi 
pengunjung dari arah Selatan maupun arah Timur dari jalan Gajahmada, melalui jalan 
Depok. Penelitian ini terencana menjadikan studi kasus kedua koridor jalan tersebut, 
yaitu jalan M.H. Thamrin dan jalan Depok sebagai kesatuan untuk menuju pembuktian di 
penelitian berikutnya mengenai pengaruh desain store display dengan perilaku konsumsi 
konsumen kelas menengah di kota Semarang. 

5.2 Tampak Penggal Jalan  

5.2.1 Jalan M.H. Thamrin Keseluruhan (terlampir) 

5.2.2 Jalan Depok Keseluruhan (terlampir) 

5.3 Detail Penggal Jalan 

Detail penggal jalan studi kasus akan dianalisa secara kualitatif dan eksplorasi data fisik. 
Setelahnya hasil tersebut akan digunakan untuk mendapatkan kuantifikasi data terkait 
dengan persentase kategori; (1). Jenis toko ritel, (2). Identifikasi bentuk rupa fasad 
secara geometris, (3). Identifikasi bentuk huruf dan warna   

5.3.1 Analisa Detail Penggal Jalan M.H. Thamrin 

  



5.3.3 Jenis dan Kategori Ritel 

Dalam menentukan jenis dan kategori ritel, akan dilakukan observasi dan eksplorasi data 
secara visual dengan melihat storefront dan marquee yang ada sebagai proses 
identifikasi merek. Data yang didapatkan untuk jalan M.H. Thamrin adalah sebagai 
berikut: 

No Jenis Toko Jumlah  Keterangan 

1 Toko Optik  1 Memiliki papan nama toko 

2 Toko Ekspedisi  2 Memiliki papan nama toko 

3 Toko Baju/Tekstil 3 Memiliki papan nama toko 

4 Toko Sparepart Motor/ 
Aksesori Berkendara 

3 Memiliki papan nama toko 

5 Jasa Tur/Agen Perjalanan 5 Memiliki papan nama toko 

6 Toko Jasa Laundry 3 Memiliki papan nama toko 

7 Toko/Showroom Motor 12 Memiliki papan nama toko 

9 Toko Besi/Bahan Bangunan 2 Memiliki papan nama toko 

10 Jasa Kursus Setir Mobil 2 Memiliki papan nama toko 

11 Bank 2 Memiliki papan nama toko 
dengan tulisan spesifik dan 
memasang logo 

12 Apotik/Klinik 3 Memiliki papan nama toko 

13 Salon 3 Memiliki papan nama toko 

14 Toko Jasa Jahit Baju 2 Memiliki papan nama toko 

15 Toko Mebel 1 Memiliki papan nama toko 

16 Toko Kue 5 Memiliki papan nama toko 

17 Toko Jasa Fotokopi 2 Memiliki papan nama toko 

18 Kantor 14 Memiliki papan nama toko 

19 Toko Komputer/Tinta 
Komputer 

3 Memiliki papan nama toko 



20 Toko Gift Shop/Bunga 3 Memiliki papan nama toko 

21 Toko Sepeda 1 Memiliki papan nama toko 

22 Bengkel Motor 2 Memiliki papan nama toko 

23 Toko Sepeda 1 Memiliki papan nama toko 

24 Jasa Proses Foto 1 Memiliki papan nama toko 

25 Toko Perlengkapan Ibadah 1 Memiliki papan nama toko 

26 Toko Bahan Makanan 1 Memiliki papan nama toko 

27 Toko Alat Pertanian 1 Memiliki papan nama toko 

28 Barbershop 1 Memiliki papan nama toko 

29 Toko Wallpaper 1 Memiliki papan nama toko 

30 Kompleks Ruko Mix Used 2 Memiliki papan nama toko 

31 Rumah Makan 21 Memiliki papan nama toko 
dengan tulisan spesifik 
(Restoran Padang) 

32 Tidak bisa diidentifikasi  90 Tidak memiliki papan nama 
atau alat identifikasi visual lain 
pada fasad 

 

Sementara untuk jalan Depok, kategori dan jenis ritel berdasar hasil observasi adalah 
sebagai berikut: 

No Jenis Toko Jumlah  Keterangan 

1 Toko Sepatu  1 Memiliki papan nama toko 

2 Bank  1 Memiliki papan nama toko 

3 Barbershop 1 Memiliki papan nama toko 

4 Toko Jasa Tur/Agen 
Perjalanan 

1 Memiliki papan nama toko 

5 Toko/Showroom Motor 4 Memiliki papan nama toko 

6 Toko Sepeda 2 Memiliki papan nama toko 



7 Toko Mebel 7 Memiliki papan nama toko 

9 Toko Besi/Bahan Bangunan 4 Memiliki papan nama toko 

10 Rumah Makan 15 Memiliki papan nama toko 

11 Tidak Bisa Diidentifikasi 14 Tidak memiliki papan nama 
atau alat identifikasi visual lain 
pada fasad 

 

5.3.4 Identifikasi Penggunaan Warna Pada Fasad 

Pada koridor jalan M.H. Thamrin, didapatkan hasil observasi berupa penggunaan warna 
primer dan tersier pada fasad baik menggunakan keramik, cat ataupun panel komposit 
aluminium. Data yang didapatkan sebagai berikut: 

No Warna Jumlah  Material 

1 Warna asli bangunan   85% Semen, Cat pada dinding 
beton/semen, Keramik, ACP 
pada ruko 

2 Warna primer menutupi fasad  8% Memakai ACP menutupi 
keseluruhan fasad 

3 Warna primer pada lisplang 2% Memakai papan reklame 
nama toko 

4 Warna tersier menutupi fasad 2% Memakai ACP 

5 Warna tersier pada lisplang 3% Cat dan ACP 

 

Sedangkan untuk jalan Depok adalah sebagai berikut: 

No Warna Jumlah  Material 

1 Warna asli bangunan   90% Semen, Cat pada dinding 
beton/semen, Keramik, ACP 
pada ruko 

2 Warna primer menutupi fasad  5% Memakai ACP menutupi 
keseluruhan fasad 

3 Warna primer pada lisplang 3% Memakai papan reklame 



nama toko 

4 Warna tersier menutupi fasad 2% Memakai ACP 

5 Warna tersier pada lisplang 5% Cat dan ACP 

 

5.3.5 Identifikasi Penggunaan Huruf 

Identifikasi penggunaan huruf akan dikaitkan dengan penggunaan huruf sebagai papan 
reklame toko atau sebagai huruf timbul penamaan toko yang menempel pada fasad 
bangunan. Huruf akan diklasifikasikan berdasarkan penggunaan huruf berkait (serif) 
ataupun sans serif (tanpa kait). Data yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

A Jalan M.H. Thamrin 

No Jenis Huruf Jumlah  Keterangan 

1 Serif 2% Huruf timbul pada lisplang 

2 Sans Serif  3% Huruf timbul pada lisplang 

3 Serif 80% Huruf pada papan nama 
reklame/spanduk toko 

4 Sans Serif 15% Huruf pada papan nama 
reklame/spanduk toko 

B Jalan Depok  

No Jenis Huruf Jumlah  Keterangan 

1 Serif 1% Huruf timbul pada lisplang atau 
fasad 

2 Sans Serif  1% Huruf timbul pada lisplang 
fasad 

3 Serif 80% Huruf pada papan nama 
reklame/spanduk toko 

4 Sans Serif 18% Huruf pada papan nama 
reklame/spanduk toko 

 

 

 



5.4 Pembahasan 

Dari hasil analisa koridor jalan M.H. Thamrin terdapat kecenderungan berikut: 

1. Mayoritas bangunan tidak dapat diidentifikasi sebagai toko, kantor ataupun fungsi 
lain. Terdapat sejumlah 90 bangunan dari 200 (45%) bangunan yang ada masuk 
ke dalam kategori tidak dapat diidentifikasi karena tidak memiliki storefront dan 
marquee yang spesifik ke dalam kategori ritel.  

2. Beberapa bangunan yang dapat diidentifikasi sebagai kantor, seluruhnya telah 
mengolah fasad bangunan dengan dominasi material kaca dan ACP sebagai 
identitas bangunan kantor. 

3. 85% toko ritel yang ada di jalan M.H. Thamrin menggunakan warna asli pada 
bangunan dan tidak mengolahnya lebih lanjut. Hal ini dapat menjadi kesimpulan 
awal bahwa mayoritas pemilik toko ritel di jalan M.H. Thamrin belum memikirkan 
elemen warna sebagai karakter pembangun merek toko yang distingtif melalui 
storefront. 

4. 80% huruf serif (huruf berkait) digunakan sebagai penanda toko (marquee) baik 
sebagai huruf timbul pada lisplang, papan nama toko maupun spanduk.  

5. Beberapa toko telah memiliki pemahaman yang baik mengenai merek (brand) 
dan menerapkannya ke dalam storefront dan memiliki satu kesatuan dengan 
marquee seperti pada toko jasa ekspedisi TIKI, toko laundry, minimarket, toko 
jasa tur/agen perjalanan dan rumah makan waralaba internasional.  

 

 

 

 

 

  

 

  
Gambar 5.4.1. Beberapa storefront yang 
cukup distingtif dari kiri ke kanan: Toko Jasa 
Laundry Elephant, Toko Ekspedisi TIKI, Toko 
jasa tur/agen perjalanan umroh dan haji yang 
mengolah bentuk Kabah pada fasad, 
Minimarket Alfamart dan Rumah Makan KFC. 

 



6. Mayoritas toko/showroom motor mengolah storefront mereka dengan marquee 
menggunakan material spanduk dengan warna primer dan huruf serif yang sangat 
besar dan mendominasi bidang spanduk.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4.2. Penggunaan material spanduk dengan warna primer dan tersier  
serta pemakaian huruf serif dengan ukuran yang sangat besar pada toko/showroom motor. 

Sementara pada koridor jalan Depok, kecenderungan yang terjadi adalah sebagai 
berikut: 

1. Sekitar 28% bangunan tidak dapat diidentifikasi sebagai toko ataupun bangunan 
dengan fungsi spesifik.  

2. Hampir 90% bangunan toko di jalan Depok menggunakan warna asli bangunan 
sebagai storefront mereka, baik memakai cat, keramik, ataupun material lainnya. 
Tidak ditemukan pengolahan storefront yang distingtif seperti ditemukan pada 
jalan M.H. Thamrin. 

3. 80% huruf serif (huruf berkait) digunakan sebagai penanda toko (marquee) baik 
sebagai huruf timbul pada lisplang, papan nama toko maupun spanduk.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Berdasar hasil pengolahan data dan analisa serta pembahasan, hipotesa awal belum 
terbukti secara akademik namun menunjukkan kecenderungan pembuktian positif. 
Beberapa toko di sepanjang jalan M.H. Thamrin telah menyadari fungsi merek dan 
menerapkannya dalam bentuk pengolahan storefront dan marquee toko mereka. Hal ini 
mengkonfirmasi dugaan awal adanya pengaruh kawasan toko ritel modern di sekitar ruas 
jalan M.H. Thamrin terhadap perubahan storefront toko tradisional mereka. Material ACP 
dan kaca menjadi material yang cukup dominan dalam menunjukkan citra merek toko 
pada elemen fasad. Penggunaan huruf serif masih dominan digunakan pada beberapa 
toko tradisional yang mengandalkan spanduk dan tidak mengolah storefront ataupun 
peletakan logo tertentu pada marquee toko tersebut. Warna yang digunakan pun masih 
mengacu pada warna primer, sekunder dan tersier.  

Sementara pada jalan Depok, mayoritas pemilik toko belum mengolah storefront dan 
marquee mereka. Identifikasi terhadap toko melalui marquee dan merek (brand) yang 
tercermin pada storefront masih susah dilakukan, sehingga belum ada bentuk storefront 
dan marquee yang distingtif kecuali dua rumah makan yaitu D’Cost dan Padang Plus. Hal 
ini menunjukkan kesimpulan sementara pemilik toko di jalan Depok belum memikirkan 
pengolahan storefront dan marquee sebagai elemen pembangun merek. Penggunaan 
spanduk berbahan MMT ditemukan pada mayoritas toko tradisional di dua koridor jalan, 
sebagai solusi cepat marquee untuk memperkuat storefront toko tersebut. 

 

6.2 Saran 

Penelitian ini adalah penelitian awal yang masih terbatas pada dana, waktu dan variabel 
yang diteliti. Perlu diadakan penelitian lanjutan megenai pendapat pemilik toko dan 
alasan mereka dalam pemilihan material, pemahaman merek, dan pengolahan storefront 
serta marquee. Selain itu dugaan mengenai pengaruh kawasan ritel terbangun di sekitar 
jalan M.H. Thamrin dan jalan Depok ke dalam desain storefront dan marquee pada fasad 
perlu dibuktikan lebih lanjut dengan melibatkan tanggapan pengguna atau konsumen. 
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