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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN DATA 

 

III.1     Metodologi Penelitian 

 Metodologi penelitian merupakan suatu metode yang akan dilakukan untuk 

melaksanakan sebuah penelitian untuk memecahkan masalah. Dalam sebuah metodologi 

penelitian, dijelaskan segala rancangan dari jalannya penelitian dimulai dari pengumpulan 

data, kompilasi data, hipotesa, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Melalui tahapan 

ini, dapat mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. 

 III.1.1.     Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan upaya peneliti dalam mencari data yang aktual 

dan berguna untuk tahapan analisis hingga kesimpulan. Pengumpulan data 

mencakup pencarian izin, pelaksanaan strategi, mengembangkan cara cara untuk 

merekam informasi, baik secara digital maupun pada kertas, menyimpan data, dan 

mengantisipasi persoalan etika yang mungkin akan muncul (Creswell, 2013). Dalam 

penelitian logo Nglaras Rasa ini, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data 

adalah metode kualitatif.     

 III.1.1.2.     Metode Kualitatif 

Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu 

data bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara 

mendalam. Dalam hal ini, penelitian kualitatif dilaksanakan melalui 

pendekatan studi fenomenologi, dengan cara : 

III.1.1.2.1.     Wawancara Mendalam 

Metode ini dilakukan dengan mewawancarai 5 hingga 25 orang 

(Polkinghorne,1989) mewakili masyarakat yang mengalami fenomena 

tersebut. Awalnya, mempersiapkan pertanyaan sebagai materi untuk 

melaksanakan wawancara mendalam dengan pengelola Restoran 

Nglaras Rasacabang Thamrin saat ini serta wawancara dengan 

beberapa konsumen. Metode ini dipakai untuk mendapatkan data 

yang bersifat pribadi seputar visi misi dan sejarah restoran cabang 

Thamrin, hingga perubahan yang terjadi. Kelebihan dari metode 

wawancara mendalam ini adalah data yang didapatkan bersifat asli, 

artinya narasumber memberikan jawaban secara spontan, sehingga 

tidak ada rekayasa data. Selain itu, informasi yang didapatkan juga 

lebih detail karena pewawancara memiliki kesempatan untuk menggali 

informasi lebih dalam dari narasumber, namun tetap mengarah pada 
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topik permasalahan. Melalui wawancara mendalam dengan pengelola, 

diharapkan mampu menghasilkan kronologi perkembangan logo 

restoran Nglaras Rasa cabang Thamrin dari waktu ke waktu. 

Sedangkan wawancara dengan konsumen, diharapkan mampu 

menggali berbagai dampak perubahan logo terhadap operasional 

restoran di mata konsumen. 

   III.1.1.2.2.     Studi Literatur 

Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data 

kompetitor dari restoran Nglaras Rasa yang berdiri pada masanya 

hingga beberapa tahun terakhir ini. Metode ini dilakukan melalui 

pencarian informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, 

maupun artikel yang membahas mengenai usaha lokal di Kota 

Semarang yang berdiri dari tahun ke tahun, kemudian mencari gambar 

atau visualisasi tampilan logo yang menunjukan identitas dari usaha 

tersebut.  

 

 III.1.2.     Penyusunan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban abstrak dari peneliti mengenai permasalahan 

yang diangkat. Hipotesis disusun hanya berdasarkan teori yang dipahami oleh 

peneliti, bukan berdasarkan fakta. Dalam penelitian mengenai logo Nglaras Rasa ini, 

disusun sebuah hipotesis : 

1. Restoran Nglaras Rasa cabang Thamrin sedang melakukan proses 

Rebranding dengan melakukan pembaharuan logo lama menjadi logo 

baru. 

2. Restoran Nglaras Rasa melakukan New Branding dengan mengganti logo 

lama dengan logo baru. 

 

 III.1.3.     Metode Analisis Data 

Menurut Creswell (2013), analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai 

dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (transkrip maupun gambar) untuk 

analisis. Kemudian, mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses 

pengkodean, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk tabel / bagan. 

Dalam penelitian logo Nglaras Rasa ini, analisis juga dilakukan dengan 

membandingkan grafis logo lama dan logo baru, serta melihat pada perkembangan 

teori logo. 
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 III.1.4.     Penarikan Kesimpulan  

Setelah melewati tahap analisis data, selanjutnya adalah tahap penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan dikerjakan secara deskriptif berisi mengenai jawaban dari 

perumusan masalah pada awal penelitian, serta kesesuaian antara hipotesis dengan 

data yang didapatkan. Kesimpulan ditulis melalui cara deduktif, yaitu penulisan dari 

hal hal umum menuju ke hal hal khusus. Jadi, kesimpulan ditulis mengenai 

penjelasan perubahan logo Nglaras Rasa cabang Thamrin dari waktu ke waktu 

hingga penjelasan mengenai pengaruh perkembangan jaman terhadap perubahan 

gaya desain logo di Semarang.  

 

III.2     Data Penelitian 

 Data penelitian ini berisi semua data mentah yang didapatkan peneliti melalui metode 

wawancara mendalam, dan studi Literatur yang diperlukan dalam proses analisis data. 

III.2.1.     Data Wawancara Mendalam 

Pengelola Restoran Nglaras Rasa Cabang Thamrin 

Tahap wawancara untuk pengumpulan data pertama kali dilakukan 

pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, pukul 11.43 WIB dan berlokasi di 

Restoran Nglaras Rasa  jalan MH. Thamrin No. 126-128. Peneliti 

menghubungi Bapak Yohanes Paulus Deded Hari Pratikto sebagai 

narasumber karena beliau yang menjabat sebagai pengelola restoran Nglaras 

Rasa cabang Thamrin saat ini bersama dengan istrinya. Berdasarkan 

penjelasan beliau, peneliti dapat memastikan bahwa Restoran Nglaras Rasa 

merupakan usaha keluarga yang telah dijalankan secara turun temurun sejak 

pertama kali berdiri tahun 1 Juni 1965 di Kota Semarang dan mampu 

berkembang hingga saat ini. 

Awalnya, rumah makan Nglaras Rasa didirikan oleh Bapak GJ 

Harsono bersama istrinya yaitu Ibu Sri Endah Lestari dalam bentuk sebuah 

warung kecil di pinggir jalan Mataram 701 pada tahun 1965. Alasan berdirinya 

rumah makan tersebut adalah karena kegemaran Ibu Sri Endah Lestari dalam 

hal memasak gudeg dan ayam goreng. Jadi, kedua menu tersebut adalah 

menu utama dan menjadi keunggulan dari rumah makan Nglaras Rasa. 

Berawal dari warung kecil, Bapak GJ Harsono yang memang inovatif mulai 

mengembangkan usaha rumah makannya dengan membuka cabang kedua di 

Ungaran pada tahun 1970-1980an dan cabang ketiga di Jalan Thamrin pada 

tahun 1986. Berdasarkan pengakuan Pak Deded, inovasi yang dilakukan oleh 

generasi pertama (pendiri) ini menjadikan Nglaras Rasa dikenal sebagai 



16 
 

rumah makan pertama di Semarang yang bersifat fast food seperti ini. Pada 

tahun 1998, Bapak GJ Harsono memutuskan untuk pensiun, kemudian 

menyerahkan usaha rumah makan Nglaras Rasa ini kepada ketiga anaknya. 

Jadi, saat ini rumah makan Nglaras Rasa yang berdiri di ketiga lokasi 

(Mataram, Ungaran, dan Thamrin) diambil alih oleh ketiga anaknya sebagai 

generasi kedua yang meneruskan usaha orang tua mereka. 

Rumah Makan Nglaras Rasa cabang Thamrin didirikan pada tanggal 1 

Juni 1986 dalam ukuran kecil, tepatnya di lokasi kantor “citadea” saat ini 

(kantor arsitektur milik Pak Deded di sebelah Restoran Nglaras Rasa). 

Kemudian pada tahun 1993, rumah makan diperbesar dengan membeli 2 

kapling disebelahnya. Alasan berdirinya rumah makan Nglaras Rasa cabang 

Thamrin ini karena pengembangan. Jadi, pada masa itu (1986) mulai banyak 

perkantoran di daerah Thamrin, sehingga memanfaatkan gaya hidup 

masyarakat perkantoran yang serba cepat, dan dikejar waktu istirahat yang 

terbatas. Pak Deded sebagai generasi kedua penerus rumah makan Nglaras 

Rasa cabang Thamrin ini kemudian membeli 1 kapling lagi di tahun 2010 

untuk menambah kapasitas rumah makan sekaligus merenovasi total pada 

tahun 2014 hingga mengganti logo dan istilah “rumah makan” menjadi 

“restoran” di tahun 2015. 

Renovasi rumah makan Nglaras Rasa cabang Thamrin ini dilakukan 

berdasarkan inisiatif dari Bapak Deded sendiri dan didukung oleh sang istri 

yang sama sama lulusan arsitektur. Rumah makan dirombak total mulai dari 

bangunan hingga logo, namun dengan visi yang sama yaitu keinginan untuk 

mempertahankan masakan asli Indonesia. Logo baru mulai diaplikasikan di 

Restoran Nglaras Rasa cabang Thamrin sejak tahun 2015 yang lalu. Logo 

tersebut dibuat oleh desainer yang tinggal di Birma, Myanmar (orang 

Indonesia) bernama Mas Ipang namun berdasarkan arahan dari Pak Deded 

(terjadi proses desain antara desainer dengan klien). Berdasarkan penjelasan 

Pak Deded, alasan diperbaharuinya gambar kendi (logogram) dalam logo 

Nglaras Rasa ini karena sering ditiru pihak / orang lain. Selain itu, warna logo 

yang sebelumnya merah, diubah menjadi warna emas untuk menggambarkan 

restoran yang telah memasuki usia emas (50 tahun) dengan harapan adanya 

semangat baru dan tidak terbawa ke dalam comfort zone yang telah dicapai. 

Kemudian, untuk font sendiri merupakan font baru yang dibuat oleh Mas 

Ipang sesuai arahan dari Pak Deded yang ingin memperlihatkan unsur 
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kejawaannya. Arti dari Nglaras Rasa sendiri adalah “Menikmati Rasa” atau 

“Enjoy The Taste”, jelas Pak Deded. 

Citra yang ingin ditampilkan oleh Pak Deded melalui logo baru ini 

untuk restorannya adalah masakan Indonesia tidak berkesan murahan, tetapi 

sesuatu yang memang berharga. Jadi, Pak Deded ingin mengikuti 

perkembangan jaman (kekinian) dengan mengganti logonya tanpa 

meninggalkan nilai kejawaan.  

 

 

Gambar 3.1  Wawancara dengan Pak Deded, Nglaras Rasa cabang Thamrin 

Tahun Kronologi 

1986 Rumah Makan Nglaras Rasa mendirikan cabang di Thamrin 

1993 Memperbesar Rumah Makan dengan membeli 2 kapling 

1998 
Generasi pertama pensiun dan digantikan oleh anak anaknya (Pak Deded 

serta istrinya menerima Nglaras Rasa cabang Thamrin) 

2010 Pak Deded membeli 1 kapling lagi untuk menambah kapasitas rumah makan  

2014 Nglaras Rasa cabang Thamrin direnovasi total 

2015 
Mengaplikasikan logo baru sekaligus mengganti istilah “Rumah Makan” 

menjadi “Restoran” 

Tabel 3.1  Kronologi Perkembangan Restoran Nglaras Rasa cabang Thamrin 
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 III.2.2.     Data Elemen Logo Lama dan Logo Baru Nglaras Rasa Thamrin 

Tahun Logo Elemen Desain Arti 

Logo Lama 

(1986-2015) 

 

Konstruksi : 

Picture mark dan  

Letter mark 

Letter mark dalam logo ini memiliki arti sebagai lokasi yang 

menyediakan produk makanan (kuliner), bernama “Nglaras 

Rasa”. 

Picture mark dalam logo ini memiliki arti gambaran dari alat 

makan tradisional orang Jawa, terutama saat makan Gudeg. 

Bentuk dasarnya berasal dari bentuk “kendi” 

Gambar : 

 

Bentuk dasar : kendi 

gambaran dari alat makan tradisional orang Jawa, kendi 

                  

Tipografi : 

Brush Script Std 

 

Pemilihan font sesuai dengan fungsi rumah makan sebagai 

tempat untuk bersantai dan menikmati makanan. 

Jenis font script dan sanserif sendiri memiliki karakterisktik 

yang luwes dan tidak kaku. 

Warna : 

Merah   

Hitam 

Putih 

Warna merah memiliki sifat yang kuat dan mudah ditangkap 

mata manusia, jadi berguna untuk menarik perhatian target 

konsumen. Warna hitam pada picture mark sebagai warna 

dominan agar jelas terlihat dan mudah diingat. 

Sedangkan warna putih sebagai warna netral menjadi unsur 

pendukung logo. 
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Logo baru 

(2015-

sekarang) 
 

Konstruksi : 

Picture mark dan  

Letter mark 

Letter mark dalam logo ini memiliki arti sebuah tempat 

makan, bernama “Nglaras Rasa”. Modernisasi juga dapat 

dilihat melalui istilah “Restoran” yang digunakan. 

Picture mark dalam logo ini memiliki arti gambaran dari alat 

makan tradisional orang Jawa, terutama saat makan Gudeg. 

Bentuk dasarnya berasal dari bentuk “kendi” 

Gambar : 

 

Bentuk dasar : kendi 

gambaran dari alat makan tradisional orang Jawa, kendi 

                       

Tipografi : 

Dekoratif   

 

Selain untuk menampilkan kesan yang luwes dan tidak kaku, 

font buatan sendiri ini juga ingin menampilkan nilai kejawaan 

dengan penggunaan garis garis lengkung di setiap hurufnya. 

Warna : 

Emas   

Warna emas mewakili usia restoran yang telah berdiri selama 

50 tahun (usia emas) 

 

Tabel 3.2  Perbedaan elemen logo lama dan logo baru Nglaras Rasa Thamrin 
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 III.2.3.     Data Elemen Logo Kompetitor dari tahun ke tahun 

Daftar kuliner Legendaris Kota Semarang : 

No Nama Tahun 

1 Restoran Semarang - 

2 Nglaras Rasa 1965 

3 Toko Oen 1936 

4 Toko Roti Hoo - 

5 Toko Roti Selina - 

6 Toko Roti Sanitas - 

7 Restoran Mbah Jingkrak - 

8 Soto Bangkong 1950 

9 Rumah Makan Jawas 1940 

10 Warung Semawis - 

No Nama Tahun 

1 Lunpia Gang Lombok 1930 

2 Asem Asem Koh Liem - 

3 Tahu Pong Perempatan Depok 1950 

4 Nasi Goreng Pak Karmin 1954 

5 Soto Bokoran - 

6 Mie Ayam “Bu Sum” - 

7 Sate dan Gule Kambing “29” 1968 

8 Lekker Paimo 1978 

9 Gudeg Abimanyu 1962 

10 De Koning - 

Tabel 3.3  Daftar Kuliner Legendaris Kota Semarang (1) 

Sumber :Rochmawati, Novia, Nailah, Imam Oktariadi. 2013. 

Penelusuran Jejak Makanan Khas Semarang sebagai Aset 

Inventarisasi dan Promosi Wisata Kuliner Jawa Tengah. Semarang: 

Fakultas Ilmu Budaya Undip 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4  Daftar Kuliner Legendaris Kota Semarang (2) 

Sumber : Indonesia Travel Guide – Kuliner Legendaris Kota 

Semarang (ivacanza.co) 

Id.openrice.com 
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Daftar Kuliner Kota Semarang tahun 2000an : 

No Nama Tahun 

1 Pesta Keboen 2000 

2 Goodfellas 2015 

3 Itik Emas 2016 

4 Sambal Sereh 2015 

No Nama Tahun 

5 Kedai Beringin 2004 

6 Godong Salam 2010 

7 Selera Indonesia - 

8 Rumah Makan Rodjo 2014 

Tabel 3.5  Daftar Kuliner Kota Semarang tahun 2000an 

Sumber :www.seputarsemarang.com  dan www.tripadvisor.co.id 

 

Tahun 

berdiri 
Nama usaha Logo 

Konstruksi 

logo 
Tipografi Warna Gambar 

1930 Lunpia Gang 

Lombok 

 

Letter mark Font Serif Merah, Biru, putih - 

1940 Rumah 

Makan 

Djawas 
 

Letter mark 
Font Serif, 

dekoratif 
Merah, putih, hitam - 

1950 Soto Ayam 

Bangkong 

 

Letter mark 
Font Serif 

dan sanserif 
Merah, biru, kuning - 



22 
 

1954 Nasi Goreng 

Pak Karmin 

 

Letter mark 

Font Serif, 

script, dan 

sanserif 

Merah, hitam, biru, kuning - 

1962 Gudeg 

Abimanyu 

 

Letter mark Font serif Hitam, kuning - 

1968 Sate Kambing 

“29“ 

 

Letter mark Font serif Merah, hitam, putih - 

1986 Nglaras Rasa 

Thamrin 

 

Letter mark dan 

Picture mark 

Font script 

dan sanserif 
Merah, hitam, putih Kendi 

2000 Pesta Keboen 

 

Letter mark dan 

Picture mark 

Font serif 

dengan efek 

Merah, kuning dengan efek 

gradasi, orange, hijau, biru 
Wajan 
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2004 Kedai 

Beringin 

 

Letter mark dan 

Picture mark 
Font sanserif 

Hitam, hijau, dengan efek 

hradasi 
Daun 

2010 Godong 

Salam 

 

Letter mark 

sekaligus 

Picture mark 

(mix) 

Font Script, 

Italic 
Hijau, putih Daun 

2014 Rumah 

Makan Rodjo 

 

Letter mark dan 

Picture mark 
Font serif Kuning, hijau Daun 

2015 Sambal Sereh 

 

Letter mark dan 

Picture mark 

Font 

sanserif, 

italic 

Kuning (dengan gradasi), 

merah, biru, putih, hijau, 

hitam 

Ilustrasi seorang 

gadis 

2015 Nglaras Rasa 

Thamrin 
 

Letter mark dan 

Picture mark 

Font 

dekoratif 
Emas Kendi 

Tabel 3.6  Gaya desain logo usaha lokal di Kota Semarang 


