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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data berupa mix methodology, pengumpulan data dilakukan 

secara kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif berupa wawancara 

kepada Bapak Teguh Wijayanto selaku Humas Blue Bird. Wawancara dilakukan 

untuk mendapatkan informasi terkait aplikasi My Blue bird. Selain itu, penulis 

melakukan wawancara kepada 5 responden daerah Jakarta, yang bekerja sebagai 

karyawan. Wawancara singkat bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan 

respon masyarakat akan aplikasi My Blue bird. Penulis lalu melakukan kegiatan 

observasi dengan menggunakan aplikasi My Blue bird dan aplikasi pesaing seperti 

Uber, Grabcar, GoCar untuk mendapatkan perbandingan antar aplikasi. Penulis 

membandingkan kelebihan, kekurangan, dan fitur aplikasi sesuai dengan 

observasi yang telah di lakukan. Penulis setelah itu mencari media promosi yang 

telah dilakukan aplikasi pesaing sebagai perbandingan dan pencarian data. Penulis 

juga melakukan metode kuantitatif dengan menyebar kuisioner ke sekitar 162 

responden. Untuk mendapatkan respon dari masyarakat mengenai aplikasi My 

Blue bird. 

3.1.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap Bapak Teguh Wijayanto, selaku Humas Blue bird. 

Beliau merupakan bagian dari Himpunan masyarakat, yang biasa memberi 

informasi kepada media, mahasiswa, dan masyarakat umum yang memiliki untuk 
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mendapatkan informasi dan data seputar Aplikasi My Blue bird. Wawancara 

dilakukan di Jl. Mampang Prpt. Raya No.60, RT.10/RW.3, Tegal Parang, 

Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 

tanggal 12 September 2017 sekita pukul 10:35-11:40 WIB. Pak Teguh menjawab 

beberapa pertanyaan seputar Aplikasi My Blue bird, seperti; tujuan aplikasi, 

target, tahun pengembangan aplikasi, total pengguna dan beberapa pertanyaan lain 

seputar Aplikasi My Blue Bird. Bapak Teguh juga merasakan kurangnya promosi 

Aplikasi My Blue Bird, dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, diharapkan 

penulis dapat memberi solusi dan membuat perancangan yang tepat dan efektif 

untuk aplikasi My Blue Bird. 

 

Gambar 3.1 Wawancara dengan Bapak Teguh Wijayanto 

 (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.2 Gedung baru Head Office Blue bird 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 3.3 Gedung baru Head Office Blue bird 

 (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Penulis juga melakukan wawancara langsung secara singkat kepada 5 responden 

yang di daerah Jakarta. Responden rata rata berprofesi sebagai karyawan yang 

tinggal di Jakarta dan Tangerang. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi dan tanggapan dari responden terhadap aplikasi My Blue Bird. 

Responden pertama merupakan pengguna aktif My Blue Bird yang bernama 

Metha. Metha (22 tahun) merupakan karyawan yang bekerja di Jakarta, namun 

tinggal di Tangerang. Responden pertama melakukan pemesanan 1-3 kali dalam 

sebulan. Responden pertama mengetahui aplikasi My BlueBird dari play store. 

Alasan responden pertama memakai aplikasi My Blue Bird, karena pemesanan 

menggunakan aplikasi lebih mudah dan praktis, armada blue bird juga mudah 

ditemukan. Responden kedua bernama Teresa (21 tahun) yang berdomisi di 

Jakarta. Responden kedua melakukan pemesanan 1-3x dalam sebulan. Responden 

kedua mengaku mengetahui aplikasi My Blue Bird dari Apps store. Alasan 

responden kedua memakai aplikasi My Blue Bird, karena pemesanan melalui 

aplikasi lebih mudah dan tidak memakan pulsa. Responden kedua mengaku 

sempat melakukan pemesanan via telepon ke call center sebelum beralih ke 

aplikasi. Responden ketiga bernama Okky (22 tahun) merupakan pengguna aktif 

aplikasi My Blue Bird. Responden ketiga mengaku melakukan pemesan 1-5 kali 

dalam sebulan. Responden ketiga juga mengetahui aplikasi My Blue Bird dari play 

store, Alasan responden ketiga menggunakan aplikasi My Blue Bird, karena lebih 

mudah dan cepat dalam mendapatkan layanan taksi Blue bird saat ingin pergi ke 

kantor. Responden ke empat bernama Catrine (23 tahun) merupakan karyawan 

kantor Jakarta dan aktif menggunakan aplikasi My Blue Bird. Alasan responden 
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ke empat memakai aplikasi My Blue Bird, karena saat di jam pulang kantor (rush 

hour) tarif blue bird lebih stabil di banding pesaing. Responden juga mengaku, 

melalui My Blue Bird, responden ke empat mengaku selalu langsung 

mendapatkan driver pada saat melakukan pemesanan, berbeda dengan aplikasi 

lain yang sering melakukan cancel dan harus mencari driver lain. Responden ke 

lima bernama Roselina, (21 tahun) yang merupakan karyawan kantor di Jakarta. 

Responden ke lima merupakan pengguna aplikasi My Blue Bird, Responden ke 

lima mengaku sering memakai My Blue Bird karena selalu mendapatkan driver 

saat pemesanan pertama, dan pernah kecewa saat menggunakan aplikasi pesaing, 

Responden ke lima mengaku pernah menunggu lama dan driver dari aplikasi lain 

tidak merespon. Kesimpulan dari responden, aplikasi My Blue Bird lebih 

memudahkan dan responden selalu mendapatkan driver dengan satu kali 

pemesanan saja. 

Selain melakukan wawancara ke pengguna, penulis juga melakukan wawancara 

kepada para driver pesaing. Data yang di ambil terkait dengan jumlah cancel 

penumpang, kenaikan harga saat rush hour, alasan jika melakukan cancel pada 

penumpang, dan juga data seputar pesaing untuk dijadikan acuan dalam 

perancangan strategi media untuk aplikasi My Blue Bird 

3.1.2. Observasi 

Metode pengumpulan data Observasi di lakukan penulis untuk mendapatkan 

pengalaman dari penggunaan aplikasi My Blue Bird yaitu menggunakan Observer 

as a participant. Penulis berperan sebagai pengguna aplikasi, yang bertujuan 
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untuk mencari data dan menemukan perbandingan antar aplikasi My Blue Bird 

dan aplikasi pesaing. 

1. Aplikasi My Blue Bird 

Merupakan aplikasi transportasi taksi berbasis online, yang di 

dirikan dan dikembangkan dari tahun 2010 oleh Blue Bird. 

Aplikasi ini bertujuan untuk memberi alternatif dan kemudahan 

untuk melakukan pemesanan taksi Blue Bird. Di luncurkan pada 

tahun 2011, aplikasi ini awalnya dibuat untuk pengguna 

Blackberry. Aplikasi ini juga diharapkan bisa menjadi solusi dan 

menambah kepercayaan pelanggan terhadap Blue Bird yang telah 

melayani masyarakat lebih dari 44 tahun. Aplikasi ini juga masih 

memakai tarif argo dan memiliki standard, sehingga tidak 

mengalami kenaikan atau penurunan harga saat melakukan 

pemesanan. 

 

Gambar 3.4 Tampilan aplikasi My Blue Bird 

 (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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2. Aplikasi Grab 

Merupakan aplikasi yang dibuat oleh seorang pengusaha dari 

Malaysia. Awalnya bernama GrabTaxi, dan mengubah namanya, 

lalu mengganti nama menjadi Grab. Aplikasi ini Menyediakan 

layanan GrabCar, GrabBike, GrabTaxi,dan GrabHitch(Nebeng). 

Aplikasi ini juga ternyata memiliki kekurangan yaitu terdapat biaya 

yang tak menentu, dan mengalami kenaikan tarif saat padat (rush 

hour). Kenaikan harga bisa mengalami 1/4 penambahan harga dari 

harga normal. 

 

Gambar 3.5 Tampilan aplikasi Grab 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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3. Aplikasi Uber 

Merupakan alplikasi berbasis online yang merupakan salah satu 

pesaing aplikasi My Blue Bird. Dengan hasil penelitian 

menggunakan observasi partisipatori, aplikasi ini memiliki 

keunggulan pada tarif yang lebih murah di banding pesaing. 

Aplikasi ini juga memiliki kekurangan, salah satunya biaya 

tambahan, bukan hanya biaya tambahan antar jarak, tetapi uber 

juga memiliki biaya tambahan per menit, jika armada macet di 

jalan Rp 300,- rupiah per menit ( harga terus berubah). 

 

Gambar 3.6 Tampilan aplikasi Uber 

 (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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4. Aplikasi GoCar 

Merupakan aplikasi berbasis online yang merupakan salah satu 

pesaing aplikasi My Blue Bird. Aplikasi ini memiliki banyak varian 

untuk pelanggan. Contohnya: Gojek, GoBox, GoFood, Go Glam. 

Go Blue merupakan hasil kerja sama dengan pihak Blue Bird 

Group, namun menuruh Bapak Teguh selaku Humas Blue Bird, 

kerjasama hanya berupa strategi promosi, dan merupakan cara 

untuk mendapatkan pelanggan dari aplikasi pesaing. Aplikasi ini 

juga memiliki biaya tambahan saat rush hour, berbeda dengan 

aplikasi lain, aplikasi ini tidak memberi tahu kenaikan harga saat 

rush hour, kenaikan harga hanya bisa di lihat di tampilan driver. 

 

Gambar 3.7 Tampilan aplikasi GoCar 

 (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Tabel 3.1 Tabel penelitian 

  My Blue Bird Grab Car Uber GoCar 

Dapat di akses di : 

Play Store ( Android) V V V V 

Apps Store (Apple) V V V V 

      

Tarif Rush Hour stabil V    

Easy Ride (stop di jalan + 

hubungkan ke apps) 

V    

Banyak Varian 1 3 1 15 

Jumlah Varian Mobil 4 2 2 1 (+1 via go 

blue) 

Pesan untuk esok hari V  V  

      

Downloader 15,249+ 1,015,880+ 3,648,984+ 844.197+ 

      

Resmi V    

      

Jumlah armada 23,000++ 5000++ 6000++  

      

Promosi :     

Billboard  V V  

Mobile Billboard V    

Website V V V V 

Media sosial :     

Youtube V V V  

Instagram  V V  

Web banner V V V V 

Iklan TV  V   

Digital billboard  V   
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Tersedia di beberapa kota 7 5 5 V 

Driver mendapatkan 

training 

V    

 

 

Gambar 3.8 Promosi aplikasi Grab 

(Sumber: https://twitter.com/search?q=%23jadideket&src=typd) 
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Gambar 3.9 Promosi aplikasi Grab 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.10 Promosi aplikasi Grab 

(Sumber: http://frankguia.com/work/uber) 

3.1.3.  Kuesioner 

Kuisioner dilakukan menggunakan secara online melalui media google forms. 

Kuisioner juga memakai metode Slovin, dari populasi masyarakat Jakarta. Penulis 

mendapatkan populasi warga Jakarta sebanyak 10.177.924 orang 

(https://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/91 diakses pada tanggal 16 

Oktober 2017). Penulis kemudian menghitung jumlah sample, hasil penghitungan 

populasi sebagai berikut: 

Perancangan Promosi Aplikasi..., Marcell Rusli, FSD UMN, 2018

http://frankguia.com/work/uber
https://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/91


37 

 

 

Gambar 3.11 Rumus Slovin 

 (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

Kuisioner disebar kepada 162 responden di daerah Jabodetabek, sesuai dengan 

segmentasi Aplikasi ini. Penulis menyebar kuisioner dengan memberi pertanyaan 

terkait dengan pencarian data seputar pengguna/non pengguna aplikasi My Blue 

Bird. Kuisioner disebar ke responden sesuai dengan sasaran Aplikasi My Blue 

Bird. 
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Gambar 3.12 Pertanyaan Kuisioner I 

 

Kuisioner disebar kepada 162 responden di daerah Jabodetabek, 59,9% 

merupakan responden Perempuan, dan 40,1% merupakan responden Laki laki. 

 

Gambar 3.13 Pertanyaan Kuisioner II 

 

Kuisioner disebar kepada 162 responden. 47,5% merupakan responden yang 

dominan dengan usia 20-24 tahun. 43.8% responden merupakan responden 

dengan usia 25-29 tahun. 4,9% merupakan responden dengan usia 15-19 tahun. 
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2,5% merupakan responden dengan umur 30-34 tahun. Sedangkan 1,2% 

merupakan usia diatas 45 tahun. 

 

Gambar 3.14 Pertanyaan Kuisioner III 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Kuisioner disebar kepada 162 responden. 63% responden merupakan Karyawan. 

29% responden merupakan Mahasiswa, 6,2% merupakan Profesional. 1,2% 

responden merupakan pelajar. 

 

Gambar 3.15 Pertanyaan Kuisioner IV 

 

Kuisioner disebar kepada 162 responden. 69,1% responden merupakan responden 

yang berdomisi di daerah Jakarta. 30,2% responden merupakan responden yang 
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berdomisi di daerah Tangerang. 0,6% merupakan responden daerah Bekasi. Hasil 

dominan daerah Jakarta sesuai dengan target sasaran. 

 

Gambar 3.16 Pertanyaan Kuisioner V 

 

Kuisioner disebar kepada 162 responden. 89,5% responden pernah memesan 

Taksi Blue Bird. Sedangkan 10,5 % responden belum pernah memesan Taksi Blue 

Bird. 

 

Gambar 3.17 Pertanyaan Kuisioner VI 

 

Kuisioner disebar kepada 162 responden. 83,1% responden (123 orang) 

melakukan pemesanan taksi Blue Bird saat memiliki keperluan lain, seperti ke 
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mall, urusan kantor, keadaan terdesak, dan lain lain. 51,4% responden (76 orang) 

melakukan pemesanan taksi Blue Bird saat pulang kerja.  

 

Gambar 3.18 Pertanyaan Kuisioner VII 

 

Kuisioner disebar kepada 162 responden, untuk mengetahui melalui apa 

responden melakukan pemesanan taksi Blue bird. 77,7% responden (115 orang) 

melakukan pemesanan taksi Blue Bird melalui cara telepon ke call center. 61,5% 

responden (91 orang) melakukan pemesanan dengan menyetop taksi Blue Bird di 

jalan. 27% responden (40 orang) melakukan pemesanan dengan menyetop di 

outlet, mall atau tempat keramaian. 5,4% responden melakukan pemesanan via 

GoBlue. Hanya 3,4% responden (5 orang) yang melakukan pemesanan melalui 

aplikasi My Blue bird. 
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Gambar 3.19 Pertanyaan Kuisioner VIII 

 

Berdasarkan hasil kuisioner diatas, dari 162 responden 75,3 % tidak mengetahui 

aplikasi My Blue Bird. 24 % responden mengetahui aplikasi My Blue Bird. Dari 

kesimpulan gambar diatas, responden dominan tidak mengetahui aplikasi My Blue 

Bird. 

 

Gambar 3.20 Pertanyaan Kuisioner IX 
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Berdasarkan hasil kuisioner diatas, 77,2 % tidak pernah melihat media promosi 

aplikasi My Blue Bird dan 22,9 % pernah melihat media promosi aplikasi My Blue 

Bird (Kuisioner disebar ke 162 responden). Dari kesimpulan gambar diatas, 

banyak responden yang tidak mengetahui, dan tidak pernah melihat promosi yang 

telah dilakukan oleh aplikasi My Blue Bird. 

 

Gambar 3.21 Pertanyaan Kuisioner X 

 

Berdasarkan hasil kuisioner diatas, 37 dari 162 responden mengetahui, dan pernah 

melihat promosi aplikasi My Blue Bird. 67.6 % responden mengetahui media 

promosi yang berada di belakang kaca taksi (mobile billboard). Sementara 32,4% 

responden mengetahui aplikasi ini, melalui Play store/Android store. 
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Gambar 3.22 Media kaca belakang taksi 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

 

 

 

Gambar 3.23 Media Web banner 

 (Sumber: www.bluebirdgroup.com) 
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Gambar 3.24 Media Youtube 

 (Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=61JxqSGLL6k&t=9s) 

 

 

Gambar 3.25 Pertanyaan Kuisioner XI 
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Berdasarkan hasil kuisioner diatas, 86% responden tidak pernah memesan taksi 

Blue Bird melalui aplikasi My Blue Bird. 12,4% merupakan pengguna aplikasi My 

Blue Bird sebanyak 1-3 dalam sebulan. 1,7 % merupakan pengguna aplikasi My 

Blue Bird sebanyak 3-5 dalam sebulan. 

 

Gambar 3.26 Pertanyaan Kuisioner XII 

 

Berdasarkan hasil kuisioner diatas, 92,2% responden nyaman menggunakan taksi 

Blue Bird. 7,8% responden tidak nyaman menggunakan Blue Bird. Menurut hasil 

kuisioner, dominan responden nyaman karena mobil terawat, supir ramah, ac 

dingin, mudah ditemui dan lebih aman untuk malam hari, khususnya responden 

wanita, karena lebih terjamin keselamatannya. 

3.1.4. Focus Group Discussion 

Penulis melalukan FGD (Focus Group Discussion) untuk melakukan pendalaman 

target, yang bertujuan terkait media yang ingin dibuat. Penulis melakukan FGD 

bersama 7 responden. Responden rata – rata berprofesi sebagai karyawan kantor 

yang berdomisi di Jakarta. Penulis melakukan diskusi untuk mengenai media apa 

yang biasa responden gunakan sebagai media informasi utama. Hasil dari diskusi, 
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rata rata responden menggunakan media internet, dan youtube merupakan media 

yang paling sering responden lihat. Responden juga rata rata memilih media 

internet karena praktis dan mudah di akses. Selain itu media yang sering 

responden lihat antara lain; Billboard, TV, Sosmed, dan lain lain. Pendalaman 

pesan dalam media juga dilakukan oleh penulis, penulis melakukan diskusi terkait 

pemilihan gaya bahasa yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. 

Responden rata rata memilih gaya bahasa yang tidak terlalu formal, singkat dan 

jelas. Penulis juga melakukan diskusi dalam jenis media yang digunakan, terkait 

foto, vector, dan animasi. Rata rata responden memilih foto karena hampir semua 

responden menyukai visual yang lebih nyata, yaitu fotografi. 

 

3.2. Metodologi Perancangan 

Metode perancangan untuk melakukan promosi : 

3.2.1. Orientasi 

Merupakan proses pengamatan (Morissan, 2010) untuk merancang promosi. 

Penulis melakukan pengamatan dan mencari competitive advantage yang bisa di 

angkat. Promosi terhadap aplikasi ini telah dilakukan, namun pesan dan visi dari 

aplikasi ini belum tersampaikan oleh promosi yang telah dilakukan terdahulu. 

Penulis juga melakukan wawancara kepada Humas Blue Bird, Menurut Bapak 

Teguh Wijayanto, aplikasi ini memiliki pesan aman, nyaman, mudah, dan 

personalized. Setelah melakukan wawancara dan melakukan pengamatan, penulis 

akhirnya mendapatkan data seputar aplikasi My Blue bird, seperti target sasaran, 

promosi yang sudah ada, cara menyampaikan promosi nya, dan lain lain. 

Perancangan Promosi Aplikasi..., Marcell Rusli, FSD UMN, 2018



48 

 

3.2.2. Analisis 

Proses ini digunakan untuk menentukan strategi promosi, dengan adanya hasil 

data terkait kuisioner dan wawancara. Penulis mendapatkan kesimpulan dan data 

yang penting untuk dijadikan strategi promosi. Hasil dari wawancara mengenai 

keunggulan, target, pengembangan aplikasi dan fitur serta hasil dari kuisioner 

sangat membantu penulis dalam menentukan strategi promosi yang tepat untuk 

dilakukan pada target sasaran. Hasil analisis mengenai promosi yang sudah 

dilakukan My Blue bird, sangat minim atau kurang dibanding pesaing lain. 

Promosi aplikasi pesaing lebih banyak dan variatif, maka penulis 

mengembangkan cara pendekatan yang tepat. 

3.2.3. Ide dan konsep 

Penulis mencari ide dan konsep terkait dengan keunggulan yang ingin di angkat 

dan memiliki pendekatan yang berbeda di banding pesaing lain. Agar ide dan 

konsep tidak sama dan selaras dengan pesaing. Sehingga penulis dapat membuat 

persepsi yang berbeda dari media yang di buat. 

3.2.4. Desain 

Setelah mindmapping dilakukan, penulis melakukan proses desain. Penulis harus 

bisa mengkomunikasikan pesan dari My Blue Bird yang ingin diangkat. Agar 

tingkat kesadaran (awereness) target sasaran meningkat. Serta strategi media 

harus lebih efektif sehingga mampu menyampaikan kesan dan memberi image 

dan pesan yang ingin diperlihatkan aplikasi My Blue Bird.  
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