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BAB III  

METODOLOGI 

 Raja Holiday Indonesia 

Raja Holiday Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang pariwisata sejak tahun 2011. Raja Holiday Indonesia saat ini telah 

memiliki 2 kantor cabang yang terletak pada kawasan Pondok Gede dan Pulo 

Gadung. 

 Raja Holiday Indonesia memiliki keunggulan di antara kompetitornya 

yang sejenis yaitu memiliki harga yang lebih murah, walaupun rute / objek wisata 

yang dikunjungi sama. Selain itu, Raja Holiday Indonesia juga tidak memiliki 

batas minimal peserta untuk menjalankan tour, sehingga memberikan kebebasan 

lebih kepada konsumen dalam pemilihan tanggal. Hal ini dapat dilakukan Raja 

Holiday karena model dari tour yang ditawarkan merupakan open tour yang 

berarti konsumen akan pergi dari Indonesia sendiri, tanpa adanya grup dan tour 

guide dari agen dan disambut langsung oleh tour guide di Negara tujuan. Dengan 

cara ini, memungkinkan peserta dari beberapa agen tur yang berbeda untuk 

disatukan menjadi satu grup berdasarkan tanggal keberangkatan di Negara tujuan. 

 Selain itu, dikarenakan kelebihannya yang memiliki harga di bawah rata-

rata, Raja Holiday Indonesia dapat menarik perhatian dari agen travel lain dan 

membuat beberapa agen travel tersebut memilih untuk menjadi agen dari Raja 

Holiday Indonesia. 

 Namun, walaupun Raja Holiday Indonesia telah memiliki banyak agen 

yang tersebar di seluruh Indonesia, Raja Holiday Indonesia masih memilih untuk 
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memfokuskan dirinya dalam model bisnis B2C, yaitu sebuah bisnis yang 

memfokuskan penjualannya kepada individu (Business to Consumen), bukan B2B 

(Business to Business). 

 Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Raja Holiday 

Indonesia, penulis mengetahui bahwa penamaan Raja Holiday Indonesia didasari 

oleh keinginan Raja Holiday Indonesia untuk dapat bersaing dan ‘merajai’ atau 

menjadi nomor 1 dalam industri pariwisata. 

 Selain itu, penulis juga mengetahui bahwa visi dari Raja Holiday 

Indonesia adalah untuk membantu masyarakat yang “buta” ke luar negeri supaya 

bisa liburan dengan bahagia tanpa harus pusing dengan teknisnya. Dengan misi 

untuk mengembangkan Raja Holiday Indonesia melalui agen-agennya. 

 Rencana ke depan Raja Holiday Indonesia adalah ingin mengembangkan 

jasanya lebih jauh lagi, dikarenakan Raja Holiday Indonesia merupakan 

perusahaan yang sedang berkembang, di mana pada awal pembentukkan Raja 

Holiday Indonesia menawarkan jasa tur domestik dan keliling ASEAN seperti 

Bangkok, Filipina, Vietnam, dan sebagainya, dan sekarang telah menawarkan tur 

keliling Asia. Pada waktu dekat ini Raja Holiday Indonesia ingin 

mengembangkan cakupan jasanya lebih jauh lagi hingga Eropa dan Amerika. 

 Raja Holiday Indonesia menawarkan berbagai macam paket dengan price 

point yang berbeda sehingga dapat disesuaikan dengan budget dari konsumen, 

apabila konsumen rela membayar harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan 

paket yang lebih lengkap, Raja Holiday Indonesia dapat menyediakan paket 

tersebut. 
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 Raja Holiday Indonesia memiliki sebuah logo berwarna merah, 

dikarenakan merah merupakan corporate color dari perusahaan ini. Warna merah 

dipilih melambangkan keberanian untuk berekspresi dan berinovasi di dunia 

travel. Selain itu, bentuk bulat dan peta Indonesia melambangkan sebuah bola 

dunia dan mahkota melambangkan raja yang terus menjadi penguasa. 

 

Gambar 3.1. Raja Holiday Indonesia 

(http://www.rajaholidayindonesia.co.id, 2018) 

 Logo ini telah mengalami pergantian sekali dikarenakan pada saat ingin 

dilakukan pendaftaran ke HAKI, logo awal ditolak dikarenakan terlalu mirip 

dengan logo kompetitornya. Namun, perubahan tersebut merupakan sebuah 

perubahan minor yang tidak signifikan. Hingga saat ini, logo dari Raja Holiday 

Indonesia belum dipatenkan. 

 

Gambar 3.2. Logo awal Raja Holiday Indonesia 

(http://www.rajaholidayindonesia.co.id, 2011) 
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 Metodologi  Pengumpulan Data  

Metodologi yang digunakan dalam riset pengumpulan data pada Tugas Akhir kali 

ini merupakan metode campuran. Creswell (2017) mengatakan bahwa metode 

penelitian campuran merupakan sebuah metode tengah, dimana metode ini 

mencakup baik metode kualitatif maupun kuantitatif. Metode kualitatif 

menggunakan pertanyaan dan respon yang terbuka dan berdasarkan kata-kata, 

dimana kuantitatif bersifat tertutup dan berdasarkan angka. (hlm. 32) Penulis 

melakukan wawancara dan studi eksisting dengan metode kualitatif dan 

menyebarkan kuesioner dengam metode kuantitatif. 

3.2.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap Bapak Ari, Travel Advisor dan staff yang 

mengurus bagian desain di Raja Holiday Indonesia pada 10 Oktober 2018 di pusat 

Raja Holiday Indonesia, Pondok Gede, Bekasi. Berdasarkan dari wawancara 

tersebut, penulis mengetahui bahwa Raja Holiday Indonesia merupakan sebuah 

perusahaan tour and travel yang berdiri pada tahun 2011 dan menawarkan 

berbagai macam paket tour baik domestik maupun internasional. Namun, pada 

saat awal berdiri, hanya beberapa Negara di ASEAN yang telah dapat dijelajahi 

menggunakan jasa dari Raja Holiday Indonesia. Seiring berkembangnya 

perusahaan, sekarang Raja Holiday Indonesia telah menjamah sekeliling Asia dan 

sedang berusaha berkembang agar dapat melayani kebutuhan pariwisata 

masyarakat ke Eropa bahkan Amerika. 
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 Raja Holiday Indonesia juga menawarkan beberapa macam paket untuk 

destinasi yang sama, sehingga dapat menyesuaikan dengan budget yang dimiliki 

oleh konsumen. Selain itu, visi dari Raja Holiday Indonesia adalah untuk 

membantu masyarakat yang “buta” ke luar negeri supaya bisa liburan dengan 

bahagia tanpa harus pusing teknisnya bagaimana. 

 Raja Holiday Indonesia sudah melakukan pemasaran melalui iklan pada 

social media (facebook dan instagram), paid promote, endorsement, sharing di 

komunitas, penyebaran brosur, pamflet, baliho, dan mouth to mouth. 

 

3.2.2. Wawancara Konsumen 

Wawancara terhadap konsumen dilakukan kepada Bpk. Hengky, konsumen dari 

Raja Holiday Indonesia yang telah menggunakan jasanya untuk berlibur ke 

Bangkok, Thailand. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2018 di 

Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bapak Hengky merupakan seorang wiraswastawan 

yang melakukan travelling dengan frekuensi kurang lebih setahun sekali dan lebih 

memilih untuk berlibur dengan destinasi internasional dengan tujuan untuk 

mencari suasana baru, refreshing, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. 

Narasumber mengatakan bahwa alasan utama ia memilih berlibur ke luar negeri 

dikarenakan suasananya yang lebih berbeda dibandingkan kehidupan sehari-

harinya di Indonesia. 

 Narasumber mengatakan bahwa ia lebih menyukai berlibur dengan 

menggunakan agen travel dikarenakan dengan menggunakan jasa agen, liburan 
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akan menjadi lebih praktis karena segala hal telah diatur termasuk jadwal dan 

objek wisata yang akan dikunjungi. 

 Dalam memilih sebuah agen travel, indikator utama yang digunakan oleh 

narasumber adalah harga yang kompetitif, selain itu, konsumen juga 

mengutamakan rute yang ditawarkan, apakah rute tersebut lengkap atau kurang 

lengkap. Mengenai kisaran harga, narasumber tidak memiliki kisaran harga yang 

tetap karena semua harga tergantung Negara yang dikunjungi, apabila Negara 

tersebut merupakan Negara yang memiliki biaya hidup tinggi, narasumber akan 

rela mengeluarkan biaya lebih. Namun, untuk kisaran harga secara kasar, 

narasumber mengatakan 15-20 juta. 

 Narasumber mengatakan bahwa ia memilih Raja Holiday Indonesia karena 

setelah melakukan perbandingan ke beberapa agen tur, mengenai harga dan 

jadwal dan tujuan wisata yang dikunjungi, Raja Holiday memiliki harga yang 

murah dengan rute yang sama. 

 Narasumber mengetahui Raja Holiday Indonesia dari unggahan Raja 

Holiday ke Social Media Facebook, di mana unggahan pertama yang dilihat oleh 

narasumber merupakan sebuah foto testimoni di mana konsumen lain yang telah 

berlibur menggunakan Raja Holiday Indonesia sedang berfoto bersama.  

 

3.2.3. Studi Eksisting 

Studi eksisting dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kompetitor dari 

Raja Holiday Indonesia, untuk itu penulis melakukan observasi kepada tiga brand 

travel agency yang memiliki target market yang sama dengan Raja Holiday. 
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 Kompetitor pertama adalah Angkasa Tour yang berpusat di Mangga Dua 

Square. Travel agent ini tidak hanya menawarkan berbagai paket liburan ke 

berbagai Negara, namun juga menyediakan layanan pemesanan hotel, tiket 

pesawat, hingga sewa mobil. Hal ini akan sangat memudahkan konsumen apabila 

ingin menyusun perjalanannya sendiri. 

 

 Gambar 3.3. Angkasa Tour & Travel 

(angkasatourandtravel.com, 2018) 

 

 Kompetitor selanjutnya adalah Adventure Travel yang berdiri sejak tahun 

2011. Adventure Travel melayani berbagai kebutuhan travel konsumen, baik tiket 

atraksi, bahkan WiFi dan SIM Card. Adventure Travel berbasisi di Bandung dan 

menawarkan paket perjalanan baik domestic maupun ke beberapa Negara ASEAN 

seperti Singapur, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Jepang. 

 

Gambar 3.4. Adventure Tour & Travel 

(www.adventuretravel.co.id, 2018) 
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 Kompetitor yang terakhir adalah Maritim Travel Indonesia yang dibuat 

oleh PT. Maritim Travel Indonesia. Maritim Travel Indonesia bertujuan 

mewujudkan harapan pelanggan dalam mendapatkan perjalanan dan liburan yang 

terbaik, sehingga memilih untuk menggunakan tenaga kerja yang professional 

agar harapan pelanggan dapat terealisasi dengan maksimal. 

 

Gambar 3.5. Maritim Travel Indonesia 

(http://maritimtravel.com, 2018) 

 

 Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan. 

Kelebihan Raja Holiday Indonesia adalah ia memiliki harga yang jauh lebih 

murah dengan fasilitas yang sama, bahkan lebih lengkap dari kompetitornya. Hal 

ini dibuktikan dari banyaknya agen yang menggunakan Raja Holiday Indonesia 

sebagai supplier jasa mereka. Sehingga, banyak konsumen yang menggunakan 

jasa Raja Holiday melalui brand dari agen-agen tersebut.  

Tabel 3.1. Perbandingan harga 

Keterangan Raja Holiday 

Indonesia 

Angkasa 

Tour 

Adventure 

Tour 

Maritim 

Travel 

Bangkok – 

Pattaya 

Rp. 3.400.000 Rp. 3.450.000 Rp. 3.449.000 

s/d 

Rp. 3.600.000 
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(4D3N) Rp. 4.355.000 

Malang-

Bromo 

(3D2N) 

Start From 

Rp. 1.765.000 

Rp. 3.500.000 Start From  

Rp. 2.210.000 

Start From 

Rp. 2.080.000 

3.2.4. Kuesioner 

Kuesioner yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode random 

sampling dan penentuan jumlah responden didasarkan dengan Rumus Slovin. 

 

Gambar 3.6. Rumus Slovin 

(datakampus.com, 2017) 

Responden yang diharapkan oleh penulis adalah pria dan wanita, terutama 

dengan usia dewasa.  

Menurut Badan Pusat Statistik Jakarta, laki-laki dan perempuan berusia 36-

45 tahun merupakan 1.708.511 jiwa, Dengan menggunakan ketepatan data 90%, 

maka responden yang dibutuhkan adalah 99,99 orang / 100 orang. 

 Berdasarkan kuesioner yang dibagikan penulis terhadap 100 orang 

responden, diketahui bahwa untuk logo awal dari Raja Holiday Indonesia, 

mayoritas responden menganggap bahwa logo tersebut merupakan logo perhiasan 

(14%), kecantikan (11%), travel (6%), salon dan konsultan (5%). Selain itu, 

kosmetik, fashion, perhotelan mendapatkan masing-masing 4% suara responden. 
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39% dari responden lainnya mengatakan berbagai macam jenis usaha dan 8% dari 

responden tidak mengetahui perusahaan apa yang diwakili oleh logo tersebut. 

 Sedangkan, dari 100 responden yang menjawab, 30% mengatakan bahwa 

mereka melakukan travelling sekali dalam setahun, 29% mengatakan bahwa 

mereka melakukannya dua kali dalam setahun, 22% tiga sampai dengan lima kali, 

dan 18% lebih dari 5 kali. 53% dari responden mengatakan bahwa mereka lebih 

menyukai travelling dengan tujuan internasional dan 71% diantaranya 

mengatakan bahwa tujuan dari travelling adalah untuk melakukan refreshing.  

 Penulis juga menanyakan tentang pendapat konsumen mengenai agen 

travel, 56.3% dari responden mengatakan bahwa faktor utama mereka memilih 

travel agent adalah dengan melihat harganya yang murah. 

 Metodologi Perancangan 

Metode perancangan yang digunakan adalah metode perancangan identitas visual 

(branding) menurut Wheeler yang disertakan pada bukunya, Designing Brand 

Identity (2017). 

 Menurut Wheeler, proses pembentukan suatu brand identity yang sukses 

melewati lima fase, yaitu melakukan riset, menjelaskan strategi, mendesain 

identitas, membuat touchpoints, dan mengelola aset. (hlm. 89) 
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Gambar 3.7. Metode Perancangan Wheeler 

(Wheeler, 2017) 

 

Prioritas pertama yang harus dilakukan untuk merancang sebuah identitas 

visual merupakan memahami misi, visi, target market, kultur perusahaan, 

kelebihan kompetitif, kekuatan dan kelemahan, strategi market, dan tantangan dari 

suatu brand. (hlm. 102) 

Metode pertama ini penulis lakukan dengan melakukan riset melalui 

wawancara yang dilakukan dengan pihak dari Raja Holiday Indonesia sendiri. 

 Fase kedua meliputi pengecekan metodikal dan imajinasi stratejik. Fase 

kedua tentang analisis, penemuan, sintesis, simplicity, dan kejelasan. Kombinasi 

dari pemikiran rasional dan intelejen kreatif yang mengkarakterisasi strategi 

terbaik. (hlm. 116) 
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 Untuk melaksanakan langkah kedua, penulis melakukan observasi untuk 

memahami posisi brand terhadap kompetitornya. Penulis melakukan observasi 

kompetitor meliputi SWOT, analisis logo dan positioning Raja Holiday Indonesia 

terhadap kompetitor. 

 Setelah melakukan investigasi dan analisis; brief dari brand telah disetujui, 

dan proses perencangan kreatif dimulai dari fase tiga. Desain adalah sebuah 

proses yang berulang-ulang yang bertujuan untuk mengintegrasikan sebuah pesan 

menjadi visual. Desainer terbaik bekerja ditengah imajinasi stratejik, intuisi, 

kesempurnaan desain, dan pengalaman. (hlm. 124) 

 Fase ini akan dilakukan dengan perancangan logo baru dari Raja Holiday 

Indonesia yang dapat lebih menerminkan citra dari produk dan brand.  

Fase empat adalah tentang perbaikan dan pengembangan desain. Fase ini 

juga di mana mendesain komponen penghubung brand dengan konsumen, seperti 

business card, letterhead, website, dsb. Konsep perancangan brand identity telah 

diterima dan rasa urgensi konsumen akan menghasilkan serangkaian pertanyaan: 

“Kapan desainnya akan selesai?” (hlm. 142) 

 Berikutnya, penulis akan mengaplikasikan rancangan logo kepada aset 

dari Raja Holiday Indonesia seperti pada kartu bisnis, identitas, dsb. 

Mengelola aset brand identity membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan 

komitmen jangka panjang untuk melakukan apa saja yang dapat meningkatkan 

brand. Mandat untuk membangun brand harus datang dari atas. Wheeler juga 

Perancangan Identitas Visual..., Claudia Audy, FSD UMN, 2018



59 

 

mengatakan bahwa brand merupakan sesuatu yang hidup, harus dipelihara, 

diperhatikan, dan didisiplinkan agar dapat bertahan dan bertumbuh. (hlm. 172) 

 Untuk menjaga dan memelihari identitas visual dari Raja Holiday 

Indonesia, penulis menciptakan sebuah Visual Identity Guideline (Graphic 

Standard Manual) yang berisi ketentuan dan aturan pada saat menggunakan 

identitias visual tersebut. 

3.3.1. Perancangan Logo 

Menurut Wheeler (2017), bahwa signature merupakan adalah hubungan 

terstruktur di antara logotype, brandmark, dan tagline. Beberapa program 

mengakomodasikan signature terpisah yang mengizinkan brandmark dan 

logotype dipisahkan. 

 Berdasarkan teori tersebut, logo yang akan penulis rancang akan dibuat 

dalam bentuk signature, sehingga penggunaan logo dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan, di mana apabila media yang digunakan besar, maka logo yang 

digunakan dapat berupa signature. Apabila media yang digunakan sedang, dapat 

menggunakan logotype. Namun, apabila media yang digunakan sangat kecil, 

dapat hanya menggunakan brandmarks.  

3.3.2. Perancangan Copywriting 

 Menurut Albrighton (2013) copywriting adalah cara optimal menggunakan 

bahasa untuk mempromosikan atau membujuk. 
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Albrighton melanjutkan bahwa pertama, inti dari copywriting adalah mencari cara 

yang optimal untuk berkomunikasi. Copywriter yang baik selalu mencari jawaban 

yang benar: panjang teks yang benar, struktur yang benar, nada/tone yang benar, 

dan pemilihan kata yang benar. Mereka yakin bahwa ada satu jawaban yang tepat, 

dan mereka bertekad untuk mencarinya. (hlm. 5) 

Copywriting mewakili dua macam kelebihan, hard benefit dan soft benefit. 

Hard benefit adalah kelebihan yang dapat dilihat dan tidak dapat diperdebatkan, 

karena berasal dari fakta. Kelebihan yang termasuk dari hard benefit adalah 

penghematan waktu, penghematan biaya atau peningkatan pemasukan (untuk 

perusahaan). Kelebihan yang dapat dikelompokan sebagai hard benefit adalah 

lebih besar, lebih cepat, lebih murah, hal yang dapat diukur. Apabila sebuah brand 

memiliki kelebihan semacam ini, baik adanya kelebihan ini disertakan di copy 

brand.  

Soft benefit adalah kelebihan yang tidak dapat diukur, atau sering disebut 

daya tarik emosional. Beberapa jenis benda tidak dapat hanya mengandalkan hard 

benefit, contohnya pada brand fashion dan perawatan tubuh. Konsumen tentu 

tidak hanya melihat dari sisi harga-nilai dari suatu benda. Namun juga 

mempertimbangkan kecocokan dan kegunaan untuk usianya. (hlm. 7) 

 Dapat dikatakan bahwa hard benefit lebih penting untuk penjualan dan 

hubungan antar bisnis (B2B) sedangkan soft benefit lebih penting untuk penjualan 

dan hubungan bisnis dan konsumen (B2C) 
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 Segala kelebihan dari produk maupun jasa harus diubah keluar dan 

diekspresikan sebagai keuntungan untuk konsumen. Penggunaan kata ‘anda’ akan 

sangat berguna untuk membuat kelebihan produk terasa lebih relevan untuk 

menjadi keuntungan dari konsumen itu sendiri. Contohnya, brand L’Oreal 

memliki kelebihan untuk meningkatkan penampilan dari rambut. Sehingga, 

memberikan keuntungan untuk konsumen yaitu akan merasa lebih menarik. Oleh 

karena itu, tagline yang dimiliki adalah ‘because you’re worth it’. Contoh lain 

adalah pada brand Kelogg’s Rice Krispies yang memiliki kelebihan yaitu 

membuat suara-suara saat ditambahkan susu, keuntungan untuk konsumen adalah 

anak-anak akan senang saat memakannya. Sehingga, tagline yang dimiliki adalah 

‘Snap! Crackle! Pop!’ 
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