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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Perancangan identitas visual WLN.id didasari oleh beberapa metode pengambilan 

data kualitatif dan kuantitatif atau metodologi gabungan yaitu beberapa studi 

pustaka, wawancara, dan obeservasi serta metode kuantitatif melalui kuisoner.  

3.1.1. Tinjauan Pustaka 

Menurut Raco(2010), metode tinjauan pustaka adalah salah satu langkah 

mendapatkan pendapat dari buku yang membahas topik yang hendak diteliti 

dengan tujuan membantu peneliti mendapatkan ide-ide dan kritik tentang topik 

tersebut. Selain itu pentingnya tinjauan pustaka untuk menganalisa nilai penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam perancangan identitas visual WLN.id, 

penulis mendapatkan beberapa kajian buku yang terkait dengan branding, 

identitas visual, brand identity, perilaku konsumen, dimana buku-buku tersebut 

digunakan sebagai refrensi penulis untuk melakukan perancangan identitas visual 

WLN.id. 

 

3.1.2.  Wawancara 

Menurut Raco(2010), metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang 

tidak bisa didapatkan dari hasil observasi atau penyebaran angket, dalam proses 

wawancara peneliti akan mendapatkan berbagai informasi yang akan diartikan 
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kembali oleh peneliti dikarenakan informasi yang disampaikan melalui 

wawancara ada yang bersifat abstrak atau tidak bisa dimengerti dan hanya dapat 

dimengerti melalui proses wawancara. Dalam proses wawancara peneliti merubah 

partisipan dari sebuah subjek menjadi sebuah objek (hlm. 118). Penulis akan 

melakukan wawancara kepada pemilik PT Wahana Lintas Nusantara untuk 

mendapatkan beberapa informasi terkait perusahaan secara lebih dalam serta 

masukan untuk perancangan identitas visual WLN.id. 

Penulis melakukan wawancara langsung dengan owner PT Wahana lintas 

nusantara, Christoporus. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 26 febuary kantor 

PT wahana lintas nusantara, penulis melakukan tanya jawab terkait PT Wahana 

lintas nusantara, dan latar belakang keinginan PT Wahana lintas nusantara ingin 

melakukan ekspansi ke media online. Keinginan melakukan ekspansi didasari dari 

kebutuhan pasar yang semakin banyak yang mengirimkan barang dalam jumlah 

besar namun berukuran kecil, hal tersebut disebabkan pasar online membutuhkan 

jasa pengiriman yang cepat dan aman. Dan keinginan perusahaan untuk 

mempermudah konsumen menggunakan jasa PT Wahana lintas nusantara, dengan 

permasalahan yang diatas PT wahana lintas nusantara berkeinginan untuk 

melakukan ekspansi ke bidang retail. Oleh karena itu PT wahana lintas nusantara 

menyediakan WLN.id. 

Pada proses tanya jawab, Christoporus selaku owner menjelaskan target 

pasar mereka adalah pengusaha yang tidak ingin membuang waktunya ditempat 

konfensional atau kantor untuk mengirimkan barang. hal tersebut dikarenakan 
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menurut Christoporus pengusaha sekarang lebih senang yang praktis dan mudah 

semua menggunakan gadget.  

Christoporus menyadari bahwa identitas visual yang dimiliki oleh PT 

wahana lintas nusantara tidak dapat menyampaikan pesan baru yang ingin 

disampaikan oleh PT wahana lintas nusantara, selain strategi bisnis dan 

pemasaran yang dilakukan identitas visual juga membantu dalam persaingan 

dunia online, sehingga konsumen mengenal dan mampu mendapatkan pesan yang 

ingin disampaikan. 

PT wahana lintas nusantara memiliki visi dan misi sebagai berikut : 

Visi : 

Visi kami adalah menjadi salah satu perusahaan yang handal dalam bidang 

pengiriman barang via kapal laut. 

Misi : 

1. Menjadi salah satu perusahaan yang handal dalam bidang pengiriman 

barang via kapal laut (kontainer) 

2. Tumbuh bersama dengan pelanggan kami untuk masa depan yang lebih 

baik 

3. Menciptakan rasa aman kepada pelanggan dalam menggunakan jasa kami 

4. Terus meningkatkan efisiensi untuk mencapai pertumbuhan 

berkesinambungan 

5. Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen 
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6. Meningkatkan lingkungan kerja yang sehat dan mendorong kerja sama tim 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan owner juga ditemukan bahwa logo 

yang dibuat hanyalah sekedar logo biasa, tidak pernah digunakan untuk keperluan 

promosi, dikarenakan pembuatan logo tidak melalui proses desain yang baik. 

3.1.3. Kuesioner 

Menurut Raco(2010), kuisoner bisa menjadi acuan data valid untuk mendapatkan 

informasi sesuai dengan pengalaman responden, namun dalam jumlah yang kecil. 

Jika sampel yang diberikan melebihi kebutuhan ataupun terlalu banyak akan 

menjadikan informasi yang didapatkan tidak berguna ataupun tidak memiliki 

kedalaman arti pemilihan responden dan Batasan segmen untuk responden sangat 

berpengaruh untuk mendapatkan data yang diinginkan. Penulis melakukan proses 

pengumpulan data melalui sampel yang didistribusikan penulis menyebarkan 

kuisioner online melalui link https://www.surveymonkey.com/results/SM-

MX6MHRBP8/ dengan total responden yang valid adalah 59 responden 

 

Gambar 3.1 Kuisioner Online 
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Kuisioner yang dibagikan berisikan pertanyaan seputar pengetahuan dan 

pengalaman penggunaan jasa pengiriman online dan kredibilitas perusahaan dan 

identitas perusahaan yang sudah mampu mengkomunikasikan brand value yang 

ingin disampaikan. 

1. Analisa kuisioner 

Berdasarkan grafik dibawah ini, ditemukan bahwa pengalaman masyarakat 

dan pengetahuan tentang situs online penyedia jasa pengirimiman sudah 

sangat besar dan cukup sering digunakan untuk mengirim barang. Yang 

ditunjukan oleh total jumlah pengalaman responden yang menjawab pernah 

menggunakan jasa yang disediakan di situs online sebesar 65,52% dari 58 

responden yang menjawab kuisioner yang diberikan. Dan 34,48% responden 

yang belum tau atau tidak pernah menggunakan situs yang menyediakan jasa 

pengiriman. 

 

Gambar 3.12 Pengalaman responden 
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Berdasarkan grafik dibawah identitas visual PT wahana lintas nusantara juga 

belum mampu menyampaikan brand value yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

Dilihat dari jumlah responden yang menjawab  bahwa tidak ada kesan yang 

diberikan dari logo PT wahana lintas nusantara, didalam grafik menunjukkan 

bahwa sebanyak 48,28% menjawab tidak ada yang sesuai, dan 17,24% yang 

menjawab logo PT wahana lintas nusantara terkesan tegas, 12.07% menjawab 

aman, 10,34% menjawab terpercaya, 8,62% menjawab nyaman dan 3,45% 

menjawab cepat. 

 

Gambar 3.13 Kesan logo PT. Wahana Lintas Nusantara 
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3.1.4. Observasi 

Menurut Naibaho (1998) observasi adalah metode yang menggunakan 

kemampuan manusia yang berkaitan dengan panca indranya untuk melihat suatu 

hal. Metode observasi umumnya menggunakan kamera sebagai dokumentasi. 

Penulis melakukan observasi ke kantor Pontianak yang berlokasi di Jl.Teuku umar 

komplek Pontianak mall.  

 

Gambar 3.14 Ruang Meeting PT Wahana Lintas Nusantara 
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Gambar 3.15 Ruang kerja PT Wahana Litas Nusantara 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan identitas visual sangat dibutuhkan 

untuk membantu meningkatkan kepercayaan dari klien dan agar kebutuhan visi 

dan misi dapat tersampaikan dengan baik.  

3.1.5. Studi Eksisting 

Studi ekesisting merupakan bagian dimana penulis menganalisis industri serupa 

yang bergerak dibidang jasa angkutan secara online yang sejenis dengan wln.id. 

pada studi eksisting ini, penulis menjelaskan analisis identitas visual competitor. 

 Berikut merupakan gambar table dari analisis kompetitior wln.id yaitu 

JNE.co.id, TIKI.id, Jet.co.id, Posindonesia.co.id, sicepat.com 

Perancangan Identitas Visual..., Pieter Jansen, FSD UMN, 2018



 

36 

 

 

Gambar 3.16 Studi eksisting kompetitior wln.id tabel studi eksisting 

 

3.1.6. Tiki 

 

Gambar 3.17 logo tiki 

(sumber www.tiki.co.id) 
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Tiki merupakan penyedia jasa pengiriman ke seluruh Indonesia dan sudah 

memiliki kredibilitas dan menawarkan berbagai produk dan jasa yang tersedia. 

Dengan berbagai pilihan pengiriman mulai dari pengiriman satu hari sampai yang 

disebut paket YES, dan paket regular dimana pengiriman memakan waktu dua 

sampai tiga hari. TIKI memiliki keunggulan karena sudah memiliki kredibilitas 

yang tinggi dibidang pengiriman. Hal tersebut yang membuat tiki dapat bertahan 

hingga saat ini. 

 

Gambar 3.18 Aplikasi Visual Pada Website Tiki. 

(sumber www.tiki.id) 

Pada visual yang digunakan didalam website logo TIKI menggunakan 

combination marks, dimana lettermarks menunjukuan type T, I, K, I, dan 

disebelah kiri logo bola dunia sebelah kiri, identitas visual dari tiki adalah 

dominan warna putih, biru, dan merah untuk menunjukkan konsistensi dari brand 

tersebut. 
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Gambar 3.19 Applikasi Smartphone TIKI 

(sumber www.tiki.co.id) 

3.1.7. Si Cepat 

 

Gambar 3.1 Logo Sicepat 

(sumber www.sicepat.com) 
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Si cepat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang yang sejenis dengan 

WLN.id dan dapat terbilang baru. Sicpeat juga memiliki beberapa program seperti 

sicepat Syariah, sicepat cargo. Sicepat sendiri memiliki website resmi dan 

applikasi dimana konsumen dapat menggecek barang kiriman dan menghubungi 

costumer service melalui applikasi dan website tersebut. Desain pada logo dan 

website sicepat cenderung menggunakan awrna merah dimana penggunaan 

typeface dari website dan logo type dari sicepat menggunakan jenis Slab-serif. 

 

Gambar 3.11 Website Sicepat.com 

(sumber www.sicepat.com) 

 

Website sicepat cenderung menggunakan illustrasi untuk gambar yang 

ditampilkan didalam website dan menggunakan warna putih dan merah mengikuti 

dengan warna logo agar konsistensi dari desain dapat terjaga dengan baik. 
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3.1.8. Pos Indonesia 

 

Gambar 3.112 Logo Pos Indonesia 

(sumber www.posindonesia.co.id) 

Pos Indonesia merupakan perusahaan yang pengiriman yang pertama di Indonesia 

dan pada tahun 1995 menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia. 

Pos Indonesia sendiri memiliki visi sebagai logistic terbesar di Indonesia . dan 

memiliki beberapa misi seperti berperan dan berguna untuk negara, mencipatakan 

tempat kerja yang berguna secara maksimal. 

 

Gambar 3.113 Aplikasi Identitas Visual Pada website Pos Indonesia 

(sumber www.posindonesia.co.id) 
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Pos Indonesia awalnya hanya mengirimkan surat dan dokumen, dan 

sekarang pos Indonesia sudah melayani jasa logistic yang lebih besar. Pos 

Indonesia sudah dapat membawa paket diluar surat. Dari segi tampilan, identitas 

visual yang dimilik oleh Pos Indonesia cenderung menggunakan warna 

monocrom dan orange. Selain itu layout untuk tampilan website sederhana dan 

menggunakan font-type san-serif. 

 

Gambar 3.114 Fasilitas website yang diberikan Pos Indonesia 

(sumber www.posindonesia.co.id) 
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3.1.9. J&T 

J&T merupakan jasa logistic yang dapat terbilang baru di Indonesia dan 

menyediakan jasa yang serupa, jasa yang diberikan lebih diperuntukan untuk e-

commerce dan J&T sendiri memiliki slogan express your online business J&T 

sendiri memberi pelayanan melalui website, applikasi smartphone , dan kantor 

untuk drop point. Jasa yang diberikan J&T pada website menawarkan kemudahan 

dalam mengirim paket karena data paket yang kita kirim bisa langsung kita isi 

langsung. 

 

Gambar 3.115 Logo J&T 

(sumber www.jet.co.id) 

 Dari segi tampilan, logo yang dimiliki J&T menggunakan lettermark 

dengan logotype slab-serif. Pada identitas visual website dan segala kebutuhan 

promosi menggunakan warna merah, putih, dan hitam. Font yang digunakan 

untuk desain adalah slab-serif dan sans-serif. Selain itu, pada desain website J&T 

menggunakan digital imagine untuk menyampaikan pesan dan kesan pada event 

tertentu. Brand personality yang dimiliki oleh J&T adalah terpercaya dan mudah. 
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Hal tersebut dapat dilihat dari gaya desain yang ditampilkan. Namun, penggunaan 

Bahasa pada website tidak konsisten dimana penggunaan Bahasa menggunakan 

Bahasa inggris dan Indonesia. 

 

Gambar 3.116 Aplikasi identitas visual pada website jet.co.id 

(sumber www.jet.co.id) 

3.1.10. JNE 

 

Gambar 3.117 Logo JNE 

(sumber www.jne.co.id) 
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JNE merupakan penyedia jasa logistik diindonesia yang sama kelasnya dengan 

TIKI dimana drop point untuk jne sudah terbilang cukup banyak diseluruh 

Indonesia, logo jne sendiri menggunakan logotype slab-serif, dan penggunaan 

warna dominan biru dan merah, dan menggunakan perinsip figure and ground 

bisa dilihat dari latar logotype dan background merah yang melintas dibagian 

alfabet E, JNE juga menyediakan beberapa pilihan untuk jasanya mulai dari 

ekspress hingga reguler dimana dibedakan dengan lama waktu pengiriman paket. 

 

Gambar 3.118 Aplikasi Identitas Visual website JNE 

(sumber www.jne.co.id) 

Pada website jne.co.id menyediakan promoro pada hari raya tertentu diantaranya 

Ramadhan dan info mengenai perusahaan. Website jne juga menyediakan jasa 

traking paket yang dikirim dengan mengisi data yang diterima oleh kostumer. 
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Gambar 3.119 Aplikasi IdentitasVisual Jne.co.id untuk Traking 

(sumber www.jne.co.id) 

3.1.11. Analisis SWOT 

Penulis melakukan analisis SWOT ( strength, weakness, opportunity, dan threat) 

wln.id, agar dapat menghetahui dan menentukan strategi dan konsep untuk brand 

wln.id. 

1. Strength, perusahaan sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan 

ternama seperti semen conch, indomie, sampoerna, dll. 

2. Weakness, perusahaan wln baru mulai ingin melakukan bisnis kemedia 

online sehingga kemungkinan untuk bersaing dengan perusahaan sejenis 

lebih berat. 

3. Opportunity, perusahaan wln memberikan jasa yang lebih baik daripada 

kompetitor dibagian pengiriman barang sehingga perusahaan dapat 

bertahan hingga saat sekarang. 
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4. Threat, kompetitor sudah memiliki kredibilitas yang lebih baik 

dibandingkan wln.id 

Melalui analisis SWOT yang telah dilakukan, penulis dapat menemukan 

potitioning yang dimiliki akan digunakan sebagai idea yang akan disampaikan 

kedalam perancangan identitas visual wln.id 

 

3.2. Metodologi Perancangan 

Menurut Olins (2008) solusi dalam merancang desiain ada metodologi 

perancangan yang terdiri dari: 

1. Investigation 

Pada tahap ini menurut olins, melakukan riset yang mendalam tentang 

sebuah brand, riset yang dilakukan harus menyerluruh tentang brand 

tersebut, mulai dari visi dan misi perusahaan, kelebihan dan kekurangan 

yang dimiliki, produk yang ditawarkan perusahaan, dan pandangan 

masyarakat tentang brand.(hlm. 74). 

Dalam hal ini penulis melakukan riset yang mendalam mengenai sebuah 

brand mulai dari sejarah perusahaan, latar belakang perusahaan serta visi 

misi perusahaan, jasa yang diperusahaan, kelebihan dan kekurangan 

perusahan serta rekan kerja yang telah melakukan bisnis dengan 

perusahaan. 
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2. Analysis 

Data yang telah diperoleh dari tahap investigation, digunakan dan 

dianalisis. Dari data tersebut akan tercipta pembedaan terhadap brand dan 

kompetitor, dan brand idea harus mencerminkan perusahaan tersebut, hal 

ini untuk merancang identitas visual brand (hlm. 82). 

3. Identity development 

Menurut Olins (2008) setelah menemukan brand idea, proses untuk 

merancang identitas visual dapat dilakukan, untuk perusahaan yang baru 

berdiri maka harus merancang dari nama, dan gaya visual dari brand. 

Namun pada perusahaan yang sudah berdiri perancangan identitas dapat 

dilakukan langsung pada desain (hlm. 84). 

4. Launch and implementation 

Menurut olins (2008) brand idea yang baru harus didikomunikasikan 

kepada pihak internal dan pihak eksternal brand. Setelah brand, dan brand 

yang sudah di implementasi harus memiliki konsistensi yang baik terhadap 

brand tersebut. Tujuan dari konsistensi brand adalah untuk membangun 

citra dari brand dan membuat brand dapat bertahan lama di pasaran. Oleh 

karena itu brand memerlukan guidelines (hlm. 89). 
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3.2.1 Perancangan Identitas Visual 

Perancangan identitas visual untuk wln.id, salah satunya dengan merancang logo 

dari wln.id. logo yang dirancang akan menggunakan Teknik digitalisasi, sehingga 

akan sesuai dengan konsep, tujuan dan target market. Dan melakukan pendekatan 

melalui logo untuk mengambarkan kelebihan dari perusahaan wln itu sendiri. 

3.2.2 Perancangan Copywriting 

Perancangan identitas visual logo wln.id menggunakan logo gram dan logotype, 

pada logogram ditambahkan logotype “wahana lintas nusantara” yang menjadi 

nama perusahaan tersebut. 
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