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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1     Latar Belakang Masalah 

Kota Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 

373,7 km2dan terbentang hingga 4 batas wilayah dari utara ke selatan dan barat ke timur 

(semarangkota.bps.go.id).Hingga saat ini, Kota Semarang terus berkembang menjadi kota 

metropolitan dengan ditingkatkannya berbagai fasilitas yang memadai, mulai dari fasilitas 

pelabuhan, pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, hingga kawasan bisnis.Dari Laporan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2010-

2015, pendapatan daerah Kota Semarang mengalami peningkatan dengan kontribusi 

terbesar dari sektor dagang, hotel, dan restoran sebesar 29,86% pada tahun 2009 

(semarangkota.go.id).Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi 

secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya 

baik berupa makan dan minum (Marsum,1994). 

Salah satu restoran yang telah lama berdiri dan bertahan di Kota Semarang hingga 

saat ini adalah restoran Nglaras Rasa. Menurut Novia Rachmawati (2013) dalam 

Penelitiannya tentang Penelusuran Jejak Makanan Khas Semarang sebagai Aset 

Inventarisasi dan Promosi Wisata Kuliner Jawa Tengah mengatakan bahwa Nglaras Rasa, 

dan Toko Oen termasuk ke dalam kategori Toko dan Resto khas Semarang. Restoran ini 

identik dengan makanan khas Indonesianya sejak mulai berdiri di tahun 1965.Restoran yang 

telah menjadi salah satu khas Kota Semarang ini memiliki 3 cabang di lokasi yang berbeda, 

antara lain : Jl. MT. Haryono No. 701, Jl. MH. Thamrin No. 126-128, dan Jl. P Diponegoro 

No. 82 Ungaran. 

Sebagai suatu bentuk usaha, restoran Nglaras Rasa juga memiliki brand yang 

mewakili visi misi yang ingin disampaikan. Brand/merek adalah ide, kata, desain grafis, dan 

suara/bunyi yang mensimbolisasikan produk, jasa, dan perusahaan yang memproduksi 

produk dan jasa tersebut. Dalam benak dan hati stakeholders, produk dan jasa ini akan 

mendapatkan tempat tersendiri yang membedakannya dengan produk atau jasa lainnya. 

Kemudian, mereka akan  mengasosiasikannya dengan nama dan simbol yang dimilikinya 

hingga membentuk identitas merek berupa logo (Susanto dan Wijanarko, 2004). 

Berdasarkan observasi lapangan, didapatkan perbedaan logo yang diaplikasikan 

pada ketiga cabang Restoran Nglaras Rasa di Jalan MT. Haryono, MH. Thamrin, dan 

Ungaran, seperti pada gambar di bawah ini : 
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Perbandingan Tampak Depan dan Logo Restoran Nglaras Rasa di 3 lokasi 

   

   

Jl. MT. Haryono No. 701 Jl. MH. Thamrin No. 126-128 Jl. P Diponegoro No. 82 Ungaran 

Sumber : dokumen pribadi 

Tabel 1.1  Perbedaan Logo di ketiga lokasi Restoran 

  

Rumah Makan Nglaras Rasa merupakan sebuah bentuk usaha keluarga lokal yang ada di 

Kota Semarang. Berdiri sejak tahun 1965 di Jalan Mataram dan berkembang dengan 

membuka cabang di Ungaran pada tahun 1978 serta di Jalan Thamrin pada tahun 1986. 

Rumah makan yang identik dengan makanan khas Indonesia berupa gudeg dan ayam 

goreng ini telah mengalami peralihan kepemilikan dari generasi pertama yang diturunkan 

kepada generasi kedua di tiap tiap lokasi. Seiring dengan perbedaan pengelola dan 

perkembangan jaman, rumah makan Nglaras Rasa cabang Thamrin tampak mengalami 

perubahan, terutama tampilan logonya. 

 

Perbandingan Logo Restoran Nglaras Rasa cabang Thamrin tahun 1986 dan 2017 

  

 
 

Tahun 1986-2015 Tahun 2015-sekarang 

Sumber : Google image Sumber : dokumen pribadi 

Tabel 1.2  Perbedaan Logo Restoran Nglaras RasaThamrin dulu dan sekarang 
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 Perubahan Logo Rumah makan Nglaras Rasa Thamrin ini juga berpengaruh pada 

suasana dalam ruangan hingga berbagai sistem operasionalnya. Berikut ini beberapa 

gambar perubahan Rumah Makan Nglaras Rasa : 

 

Gambar 1.1  Rumah Makan Nglaras Rasa tahun 1965 di Mataram 

 

Gambar 1.2  Suasana Restoran Nglaras Rasa cabang Thamrin 

 

Gambar 1.3  Pengaplikasian Logo di kartu nama 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I.2     Identifikasi Masalah 

Pada bulan Februari 2017, restoran Nglaras Rasa cabang Thamrin terlihat memiliki 

tampilan logo yang sangat berbeda dari cabang restoran yang lain. Restoran Nglaras Rasa 

cabang Thamrin telah merenovasi higga melakukan perubahan terhadap logonya. Beberapa 

hal yang menjadi permasalahan dari perubahan tampilan logo tersebut antara lain : 

- Sejarah rumah makan Nglaras Rasa 

- Kaitan perubahan logo terhadap brand image 

- Kecenderungan gaya desain logo usaha lokal di Semarang dari masa ke masa 

 

I.3     Pembatasan Masalah 

Berdasarkan kompleksitas permasalahan, maka pembatasan dilakukan dengan 

menganalisis berdasarkan studi fenomenologi, yaitu desain logo yang dikaitkan dengan 

perkembangan kesejamanan di Kota Semarang. Objek penelitian yang dipilih adalah logo 

restoran Nglaras Rasa cabang Thamrin yang mengalami satu kali perubahan sejak tahun 

1986 hingga 2017 ini. 

 

I.4     Perumusan Masalah 

I.4.1.   Bagaimana kecenderungan gaya desain logo Kota Semarang dilihat melalui 

studi fenomenologi perubahan logo Restoran Nglaras Rasa Thamrin ? 

 

I.5     Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui alasan dan pengaruh perkembangan 

jaman suatu wilayah terhadap logo sebuah perusahaan, dalam hal ini adalah perubahan 

logo Restoran Nglaras Rasa cabang Thamrin di Semarang. 

 

I.6     Manfaat Penelitian 

 I.6.1.Bagi Peneliti 

 Untuk mengetahui alasan perubahan logo Nglaras RasaThamrin dari waktu 

ke waktu melalui cara pandang gaya desain logo yang berkembang di Kota 

Semarang.  

 I.6.2.Bagi Masyarakat Umum 

 Sebagai sumber informasi mengenai kecenderungan gaya desain logo yang 

berkembang di Kota Semarang 

 Menjadi pedoman akan pentingnya pembaharuan logo sebagai citra yang 

mewakili brand perusahaan,baik yang telah lama berdiri maupun yang akan 

berdiri. 
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 I.6.3.Bagi Keilmuan DKV 

 Untuk menambahkan contoh nyata permasalahan mengenai perubahan 

logo dari waktu ke waktu sebagai referensi dalam akademik. 

 Sebagai media / sarana pembelajaran untuk memperdalam pemahaman 

mengenai logo dan perkembangannya di Kota Semarang. 

 

I.7     Sistematika Penulisan 

I.7.1.     Bab I  Pendahuluan 

Dalam Pendahuluan, terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, hingga sistematika penulisan.  

I.7.2.     Bab II Tinjauan Umum  

Tinjauan umum berisi tentang kerangka berpikir penelitan, yang dilengkapi 

dengan teori teori yang relevan dengan keperluan penelitian. Kajian pustaka juga 

terdapat di dalam bab ini guna memperkuat materi tinjauan terhadap topik 

penelitian. 

I.7.3.     Bab III Metodologi Penelitian dan Data 

Pada Bab 3 metodologi penelitian ini akan dibahas tentang cara yang akan 

digunakan untuk : 

1. Mengumpulkan Data 

2. Menyusun Hipotesa 

3. Menganalisis Data 

4. Menarik kesimpulan 

Selain itu juga berisi data mentah hasil dari pengumpulan yang belum mengalami 

proses analisis. 

I.7.4.     Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi tahapan analisis yang dilakukan untuk mengolah data yang 

sudah ada menjadi kode atau tema untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan. 

I.7.5.     Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi uraian kesimpulan dari seluruh kajian penelitian serta saran 

yang membangun. 

 

 

 

 

 


