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BAB III  

METODOLOGI 

3.1.   Metodologi Pengumpulan Data  

Penulis menggunakan mix method dikarenakan penulis merasa data yang didapat 

kurang valid. Metode kuantitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner, sedangkan metode kualitatif penulis menggunakan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

3.1.1. Wawancara 

Menurut Sarwono (2006, hlm. 246) dengan melakukan wawancara penulis bisa 

mendapatkan banyak data penelitian yang diperlukan, tetapi dikarenakan 

wawancara melibatkan emosi, situasi dan kondisi narasumber maka penulis harus 

dapat bekerja sama dengan sangat baik dengan narasumber. 

 Sebelum melakukan wawancara penulis mengkontak kantor dari Edwin 

Jeans untuk meminta ijin melakukan wawancara, penulis mendapatkan respon 

positif dan dapat melakukan wawancara pada tanggal 19 februari 2018. Penulis 

melakukan wawancara kepada Ibu Veronica Tan selaku Marketing Manager dari 

Edwin Jeans di kantor Ibu Veronica yang berada di Telukgong, Jakarta Utara. untuk 

mendapatkan data mengenai Edwin Jeans. Proses wawancara dilakukan pada pukul 

15.24 WIB.  

Dalam melakukan wawancara, penulis mendapat hasil jawaban yang sesuai 

dengan pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Diawal wawancara penulis 
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mengajukan pertanyaan mengenai gambaran umum Edwin Jeans, dikatakan bahwa 

usaha ini awalnya dimulai pada tahun 1978 di Medan. Pada saat itu Bapak Ricky 

melihat bahwa perusahaan-perusahaan pada masa itu yang berkutat dibidang 

garmen khususnya celana denim jeans masih sangat sedikit dan untuk terjun di 

bidang ini butuh investasi yang sangat besar. Hal ini didukung dengan kondisi 

masyarakat pada masa itu berani mengeluarkan uang lebih mahal untuk membeli 

celana jeans. Pada saat itu beliau belum mempunyai merek sendiri, sehingga beliau 

meng-copy merek yang ada terlebih dahulu. Setelah mulai dijual ternyata hasilnya 

sangat baik, produk yang di produksi pada hari tersebut akan langsung habis di hari 

itu juga.  

Setelah 7 tahun di Medan pada tahun 1985, Bapak Ricky merasa penjualan 

di Medan kurang bagus akhirnya usahanya dipindahkan ke Jakarta. Beliau menjual 

produk-produknya di Tanah Abang, pada saat itu juga hasil penjualannya jauh lebih 

baik dari penjualan di Medan dikarenakan produk yang diproduksi hari ini akan 

langsung habis disiang hari. Setelah beberapa tahun muncul merek sendiri yang 

bernama Jagger, pada masa itu Ramayan Dept. Store baru mulai berdiri dan 

membutuhkan banyak produk sehingga membeli produk celana jeans dari beliau, 

sehingga akhirnya melakukan kerja sama dengan jual beli putus.  

Pada saat krisis moneter merek Jagger tutup dikarenakan merek ini terlalu 

murah sedangkan ongkos produksi sangat mahal karena pembelian bahan jeans 

dengan dollar. Setelah merek Jagger turun Bapak Ricky mengambil merek Edwin 

Jeans dari Jepang pada tahun 1997, sebagai perusahaan yang dapat memproduksi 

produk dari merek tersebut. Pada saat itu Rusia sedang banyak mengambil produk 
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dari Indonesia oleh karena itu target penjualan diganti dari local menjadi eksport. 

Penjualan eksport ini berlangsung selama 8 tahun, dikarenakan setelah Cina 

membuka negaranya terhadap negara luar hasil penjualan menurun. Setelah 

menghentikan eksport, Edwin Jeans kembali menjual produknya di Indonesia dan 

melakukan konsinyasi dengan Ramayana Dept. Store. 

Setelah mengetahui sejarah Edwin Jeans penulis menanyakan kelebihan 

dari produk Edwin Jeans. Ibu Veronica mengatakan kelebihan dari produknya 

adalah bagus tetapi harganya terjangkau, hal ini dapat terlihat di Ramayana Dept. 

Store jika produk Edwin Jeans dibandingkan dengan merek yang setara, produk 

Edwin Jeans adalah yang paling murah dengan kualitas yang sama. Edwin Jeans 

mempunya beberapa produk seperti celana jeans, celana bahan, jaket, kemeja jeans, 

polo dan t-shirt tetapi yang menjadi produk utama Edwin Jeans adalah celana jeans.  

 Setelah mendapatkan informasi mengenai gambaran umum Edwin Jeans 

penulis memindahkan pertanyaan ke bagian visual. Penulis mengajukan pertanyaan 

mengenai arti dari logo Edwin Jeans, beliau menyampaikan logo ini 

merepresentasikan jahitan variasi kantong belakang celana. Edwin Jeans membuat 

desain menggunakan model celana dari Jepang, apabila dari Jepang terdapat model 

baru maka Edwin jeans akan menerapkan desain model baru tersebut kedalam 

desain Edwin Jeans. Edwin Jeans memiliki ciri khas dalam setiap produk yaitu 

jaitan yang menyerupai huruf “W” yang berada di kantong belakang celana. Penulis 

menanyakan kepada Ibu Veronica mengenai konsistensi visual yang dibuat oleh 

Edwin Jeans, Ibu Veronica menampaikan bahwa warna logo yang digunakan adalah 

merah, abu-abu dan putih. 
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Gambar 3.1. Foto Wawancara 
 

 Kemudian penulis menanyakan mengenai identitas visual dari produk 

Edwin Jeans, Ibu veronica menyampaikan bahwa dirinya kurang memperhatikan 

hal tersebut, dirinya lebih mengfokuskan kepada target penjualan. Kemudian 

penulis menanyakan foto model yang Edwin Jeans gunakan sebagai peraga 

produknya, disampaikan bahwa untuk foto difoto menggunakan model bule, 

dikarenakan menurut Ibu Veronica produk yang ditampilkan menggunakan model 

bule lebih dipandang oleh masyarakat Indonesia, sedangkan apabila model yang 

digunakan adalah orang Asia kurang menarik. 
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Gambar 3.2. Foto Contoh Keperluan Promosi Edwin Jeans 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

3.1.2. Kuesioner 

Untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan yang dialami oleh perusahaan, penulis 

menyebarkan kuesioner melalui internet dan mendapatkan 101 responden, berikut 

adalah data yang penulis dapat:  

 

Gambar 3.3. Diagram Usia 
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 Pertanyaan pembuka ini mengenai umur responden yang berguna untuk 

mengetahui target responden sesuai atau tidak dengan kebutuhan penulis untuk 

diteliti lebih lanjut. Bedasarkan diagram tersebut jawaban “18-24 tahun” 

mendapatkan 98%, kemudian untuk jawaban “25-30 tahun” dan “31-40 tahun” 

masing-masing mendapatkan jawaban 1%. Bedasarkan hasil dari diagram tersebut 

disimpulkan bahwa responden yang mengisi kuesioner tersebut sesuai dengan 

variabel yang dibutuhkan oleh penulis untuk penelitian. 

 

Gambar 3.4. Diagram Merek Celana yang Biasa Dibeli 
 

Pertanyaan berikutnya adalah “merek celana jeans apa yang biasa anda beli?”. 

Jawaban yang didapatkan oleh penulis bervariasi, tetapi bedasarkan hasil dari 

kuesioner tersebut merek Lois Jeans mendapatkan 20,4% dan Cardinal Jeans 

mendapatkan 18,3% sedangkan Edwin Jeans hanya mendapatkan 1%. Bedasarkan 

diagram tersebut disimpulkan bahwa ketertarikan dan keinginan masyarakat untuk 

membeli celana jeans merek Edwin Jeans masih kurang sekali. 
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Gambar 3.5. Diagram Pengetahuan Responden Terhadap Merek 
 

Setelah mengetahui poin – poin diatas, penulis memberikan sebuat gambar 

logo dari Edwin Jeans. Gambar tersebut berkaitan dengan pertanyaan “Apakah anda 

mengenal merek jeans diatas?”. Dalam hasil dari kuesioner tersebut jawaban “tidak” 

mendapatkan persentase sebesar 91,1% dan jawaban “ya” mendapatkan persentase 

sebesar 8,9%. Bedasarkan dari data tersebut menjelaskan bahwa logo Edwin Jeans 

kurang dikenal dan diingat di masyarakat. 
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Gambar 3.6. Diagram Responden yang Pernah Membeli 
 

Pertanyaan selanjutnya adalah “apakah anda pernah membeli produk dari 

merek tersebut?”. Bedasarkan dari data yang terkumpul jawaban “tidak pernah dan 

tidak mengenali merek” mendapatkan persentase jawaban sebanyak 85,1%, 

kemudian jawaban “Tidak pernah(tetapi mengenal merek)” mendapatkan 

persentase jawaban sebanyak 11,9%  dan untuk jawaban “pernah” mendapatkan 

persentase 3%. Bedasarkan hasil dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa 

masih banyak masyarakat yang belum mengetahui produk dari Edwin Jeans. 
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Gambar 3.7. Diagram Pendapat Responden Mengenai Logo Edwin Jeans 
 

 Pertanyaan berikutnya penulis gunakan untuk mengetahui pendapat 

responden mengenai visual logo Edwin Jeans. Bedasarkan dari data yang terkumpul 

terdapat variasi jawaban yang penulis dapatkan, dari kumpulan data tersebut 

persentase jawaban “kuno” mendapatkan jawaban sebanyak 39,6% dan jawaban 

untuk “kaku” mendapatkan persentase jawaban sebanyak 34,7%. Bedasarkan data 

diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa visual logo Edwin Jeans tidak sesuai 

dengan target pasarnya yaitu masyarakat yang berumur 15-30 tahun. 
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Gambar 3.8. Tabel Kesan yang Dirasakan Oleh Responden Terhadap Brand 
Edwin Jeans 

 
 Setelah mengetahui pendapat responden mengenai visual logo Edwin Jeans, 

penulis memberikan pertanyaan “kesan atau image apa yang muncul di pikiran anda 

ketika melihat brand tersebut?” guna untuk lebih mengetahui seperti apa kesan yang 

diberikan dari visual logo tersebut. Bedasarkan dari jawaban-jawaban yang 

diperoleh dapat disimpulkan bahwa logo Edwin Jeans membutuhkan perancangan 

ulang, dikarenakan beberapa faktor antara lain logo sedikit menyerupai logo Levi’s, 

kemudian logo tersebut berkesan kuno, kaku dan sebagainya. 
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3.1.3. Observasi 

Untuk mengumpulkan data lebih lanjut, penulis melakukan observasi dengan 

mengunjungi booth Edwin Jeans di Ramayana Dept. Store yang berada di Jl. 

Merdeka, Cimone. Kec. Tangerang. Observasi ini dilakukan pada hari Sabtu, 3 

Maret 2018 pada pukul 15.00 WIB. Penulis melakukan observasi di tempat ini 

dikarenakan produk Edwin Jeans dipasarkan melalui Ramayana Dept. Store. 

Setelah penulis tiba di lokasi, penulis mengamati sekeliling tetapi tanda yang 

menandakan lokasi merek Edwin Jeans tidak terlihat. Oleh karena itu penulis 

menanyakan lokasi tempat Edwin Jeans dipajang.  Setelah bertanya kepada SPG, 

penulis diberi tahu bahwa Edwin Jeans menjual produknya hanya di 

wagon/keranjang ditengah-tengah banyaknya produk saingannya, hal ini membuat 

produk Edwin Jeans sulit untuk dicari tanpa bertanya kepada SPG.  

 

Gambar 3.9. Hasil Observasi 
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Gambar 3.10. Hasil Observasi 
 

 

Gambar 3.11. Hasil Observasi 
 

setelah melakukan observasi untuk melihat produk Edwin Jeans, penulis 

menemukan ketidakonsistenan visual logo, typeface dalam produk Edwin Jeans.  
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3.1.4. Studi Eksisting Kompetitor 

Pada bagian ini penulis melakukan observasi untuk mengamati merek fashion yang 

menjadi kompetitor dari merek Edwin Jeans yaitu merek Gabrielle, Lois, Cardinal. 

Bedasarkan hasil dari observasi tersebut penulis mendapatkan data mengenai range 

harga celana jeans dari masing-masing merek. 

Tabel 3.1 Tabel Price List 

 Edwin Gabrielle Lois Cardinal 

Celana Jeans 120.000-190.000 300.000-400.000 270.000-500.000 300.000-400.000 

 
 

Bedasarkan data table tersebut harga Edwin Jeans yang terendah dari para 

kompetitornya. Kemudian penulis juga mengamati booth yang ada di Ramayana 

Dept. Store, merek Gabrielle, Lois, Cardinal masing-masing mempunyai boothnya 

masing-masing sedangkan merek Edwin Jeans hanya menggunakan 

wagon/keranjang saja, hal ini mempersulit para konsumen untuk mencari atau 

mengidentifikasi produk Edwin Jeans berada. 
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Gambar 3.12. Hasil Studi Eksisting Merek Lois 
 

 

Gambar 3.13. Hasil Studi Eksisting Merek Cardinal 
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Gambar 3.14. Hasil Studi Eksisting Merek Gabrielle 
 

  
 

Gambar 3.15. Hasil Studi Eksisting Merek Edwin 
 

 Setelah melakukan observasi ke offline store, penulis mendapatkan data 

mengenai merk-merk selain Edwin jeans mempunyai tanda yang dapat membantu 

menemukan produk yang dijual sedangkan Edwin Jeans hanya menjual produknya 
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di wagon/keranjang saja. Hal ini membuat para pembeli harus bertanya terlebih 

dahulu dimana letak celana Edwin Jeans. 

Kemudian penulis melakukan observasi ke media online. Bedasarkan hasil 

penelitian penulis mengamati beberapa online shop antara lain Shopee, Zalora, 

Tokopedia, Lazada merek Lois dan Edwin memiliki official store di online shop 

Shopee.  

 

Gambar 3.16. Hasil Studi Eksisting Online Shop Shopee Merek Edwin 
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Gambar 3.17. Hasil Studi Eksisting Online Shop Shopee Merek Lois 
 

kemudian selain dari online shop Shopee Edwin, Lois, dan Cardinal menjual 

produknya juga di online shop Zalora. 

 
 

 Gambar 3.18. Hasil Studi Eksisting Online Shop Zalora Merek Lois 
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Gambar 3.19. Hasil Studi Eksisting Online Shop Zalora Merek Edwin 
 

  
 

Gambar 3.20. Hasil Studi Eksisting Online Shop Zalora Merek Cardinal 
 

sedangkan untuk merek Gabrielle tidak menjual produknya di online shop. Setelah 

melakukan observasi online shop penulis mengetahui bahwa Edwin Jeans mulai 

memasuki ranah penjualan online, hal ini berfungsi untuk meningkatkan tingkat 

penjualan dan mengikuti trend belanja online sekarang. 
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3.1.5. STP 

Bedasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Ibu Veronica, penulis 

mendapatkan data mengenai STP Edwin Jeans sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Tabel STP 
Segmentasi Target Primer Target Sekunder 

Geografis Negara Indonesia - 

Demografis 

Usia 15-40 tahun Orang tua 

Gender Pria 
Pria dan 

perempuan 

Kebangsaan  Indonesia  

Etnis Semua Etnis  

Pekerjaan  Umum   

Pendidikan  Semua kalangan  

Kelas Ekonomi Menengah bawah  

Psikografis 

Gaya Hidup 

Orang yang hobi 

menggunakan 

jeans 

Orang yang 

membutuhkan 

celana jeans 

Ketertarikan 
Menyukai celana 

jeans classic 

Menyukai celana 

jeans apa saja 

 

3.2.   Metodologi Perancangan 

Menurut Wheeler(2009, hlm. 102-192), proses perancangan identitas visual dan 

logo dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain: 
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1. Conducting research 

Mengumpulkan segala macam data/informasi, masalah dan harapan yang 

ingin dicapai oleh Edwin jeans. Data atau informasi tersebut dapat 

dikumpulkan dengan proses wawancara kepada Ibu Veronica, observasi ke 

pabrik Edwin jeans dan Ramayana Dept. Store untuk mengetahui informasi, 

visi-misi, tujuan dan nilai dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk 

mengetahui permasalahan dari Edwin jeans dari sudut pandang konsumen. 

Disebarkan kuesioner online kepada 101 responden. Data yang didapatkan 

dari peneliltian tersebut, dapat membantu penulis dalam mendalami 

permasalahan yang dihadapi Edwin Jeans dengan dipetakan dan disusun 

dalam bentuk mind mapping. 

2. Clarifying strategy 

Tahap kedua setelah mengumpulkan data mengenai Edwin Jeans, penulis 

kemudian mencari “Big Ideas” dengan cara memahami dan mengerti visi-

misi, nilai perusahaan, target pasar, produk, trends, segmentasi, dan 

sebagainya. Setelah itu penulis  mengklarifikasi core value, brand 

attributes, competitive advantage, dan brand strategy. Kemudian penulis 

melakukan positioning yang mencangkup differentation, value proposition, 

business category. Tahap terakhir penulis mencari brand essence dari 

Edwin Jeans. 

3. Designing identity 

Tahap ketiga adalah proses yang dilakukan untuk menghasilkan konsep 

perancangan bedasarkan big ideas ke identitas visual Edwin Jeans. Dengan 
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melakukan mindmapping bedasarkan hasil dari penelitian, analisis, dan 

solusi yang telah terkumpul. Kemudian dilanjutkan dengan proses 

brainstroming yang dijadikan dasar dalam perancangan identitas visual. 

4. Creating touchpoints 

Bedasarkan dari hasil brainstorming yang kemudian menghasilkan visual 

matrix, dirancanglah identitas visual Edwin Jeans. Perancangan ini dimulai 

dari sketsa awal hingga visualisasi penetapan look and feel dan 

pengaplikasian visual desain ke berbagai media aplikasi. 

5. Managing assets Setelah selesai melakukan proses perancangan identitas 

visual, hasil di aplikasikan ke media yang dibutuhkan oleh Edwin Jeans, dan 

diwujudkan dalam bentuk Graphic Standard Manual. 
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