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BAB III 

METODOLOGI 

3.1.  Data Penelitian 

3.1.1. Data Lapangan 

Sejarah Peace Group diawali dari Perusahaan PT Sinar Antjol. Dimulai pada 

akhir 1930-an saat sabun cuci saat itu mendadak langka dan harganya pun mahal 

sehingga banyak para ibu mengeluh kesulitan untuk mencuci baju, piring, bahkan 

untuk mandi.  Bapak Sewu Gunawan yang saat itu berusia 16 tahun merasa 

prihatin terhadap peristiwa tersebut dan berusaha memutar otak mencari solusi 

akan masalah tersebut. Anak tunggal yang merantau dari daerah Mojokerto, Jawa 

Timur ini sangat gigih dan akhirnya mampu membuat sabun dengan harga yang 

jauh lebih murah dan ekonomis. Ia kemudian mendapat bantuan seorang guru 

Kimia sebuah sekolah menengah dengan mencari bahan pengganti kaustik soda, 

bahan utama sabun saat itu dengan menggunakan bahan gula dari tebu.  

 

Gambar 3.1. Pendiri PT Sinar Antjol 

(sinarantjol.com , 2013)
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Pada tahun 1942, Bapak Sewu berhasil mendirikan  PT Sinar Antjol dan 

mulai membangun sebuah pabrik rumahan di lahan 300 meter persegi di Jalan 

Malaka, Jakarta Pusat. PT Sinar Antjol ini kemudian mendaftarkan B29 sebagai 

nama produk mereka kepada pemerintah Hindia Belanda yang saat itu berkuasa. 

Pemilihan nama B29 saat itu merupakan pesawat pengebom Amerika Serikat 

yang digunakan untuk menjatuhkan bom atom di dua kota di Jepang : Hiroshima 

dan Nagasaki. Kemudian Bapak Sewu merekrut sekitar seratus orang yang 

dipekerjakan untuk  ”mengaduk” bahan sabun dan mencetak menjadi produk 

sabun B29. 

Awalnya B29 masih belum dikenal oleh masyarakat umum, namun karena 

tujuannya mulia untuk membantu ibu- ibu dengan membuat sabun dalam jumlah 

banyak dan dijual semurah mungkin. Kemudian untuk memperkenalkan 

produknya lebih luas, PT Sinar Antjol hadir di layar televisi dengan membuat 

iklan menggunakan seorang bintang iklan, yaitu Suratmi. Suratmi merupakan  

pelawak wanita bertubuh subur dan menjadi ikon sabun B29 yang muncul di layar 

televisi dari sore hingga malam, ia membujuk para ibu memakai sabun krim B29. 

Sabun krim atau lebih dikenal dengan sabun colek merupakan terobosan baru di 

bidang sabun cuci saat sabun bubuk mewabah di Indonesia pada dekade 1970.  

Sabun colek merupakan sebuah  inovasi dalam sejarah perkembangan B29 

yang merupakan sebuah produk hemat ongkos produksi karena tidak perlu 

menyediakan mesin pengering. Hanya perlu waktu singkat bagi B29 masuk di hati 

ibu-ibu rumah tangga dan langsung menguasai 80 persen pasar Indonesia. Selain 
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harganya murah, sabun B29 juga banyak manfaatnya seperti membersihkan 

piring, pakaian, hingga cuci mobil. Suratmi sendiri yang sudah identik dengan 

sabun itu, namanya lebih dikenal sebagai ”Ratmi B29”.  

Perkembangan selanjutnya setelah lebih dari 70 tahun berkarya, PT Sianr 

Antjol telah memiliki lebih dari 90 distributor di 32 provinsi di Indonesia. PT 

Sinar Antjol ini memproduksi beberapa merek produk lain selain B29, seperti Kris 

Body lotion, intense,dan lainnya. Mereka juga melihat peluang pasar yang baik di 

luar negeri maka PT Sinar Antjol mulai melebarkan aktivitas bisnisnya dengan 

mulai mengekspor produk-produknya di beberapa negara di Afrika ( Ethiopia, 

Congo, Ghana, Madagaskar, Nigeria, Tanzania,dll) ,Cina, Turki, Ukraina, Hong 

Kong, dan sebagian Negara Amerika Selatan.  

3.1.1.1. Visi dan Misi Perusahaan 

Peace Group merupakan kelanjutan dari PT Sinar Antjol sehingga visi misi 

yang dipegangnya masih sama seperti PT Sinar Antjol itu sendiri. Visi dan 

misi yang membentuk dan menjadi dasar pedoman perusahaan ini tetap 

dipegang teguh hingga sekarang. PT Sinar Antjol memiliki visi menjadi 

perusahaan yang berbudaya unggul dalam menyediakan produk bernilai 

tambah bagi peningkatan kualitas hidup manusia dan lingkungan sekitarnya. 

Kemudian ada 5 misi untuk mencapai visi tersebut : 

1. Menjalankan kegiatan perusahaan dengan standar etika yang tinggi 

melalui pelaksanaan nilai- nilai KOMPLIT (Kejujuran, Otak, Mampu, 

Pimpin, Loyalitas, Integritas, Tekad). 
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2. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan professional dalam hal 

pengetahuan, keterampilan dan sikap demi peningkatan kesejahteraan 

bersama.  

3. Menyediakan sarana dan prasarana yang modern dan efisien, yang 

didukung oleh tenaga terlatih. 

4. Memenuhi kebutuhan akan produk yang memiliki nilai tambah 

berkualitas. 

5. Memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dan lingkungan 

sekitar. 

3.1.1.2. Struktur organisasi 

Berdasakan hasil wawancara dengan CEO PT Sinar Antjol, secara garis besar 

struktur organisasi perusahaan seperti bagan dibawah ini. CEO memiliki 

posisi jabatan paling tinggi di perusahaan kemudian direktur, manager, 

leader, dan beberapa staff lainnya. Ada beberapa manager yang dibawahi 

langsung oleh CEO ada juga di bawah direktur. Setelah manager terdapat 

posisi leader atau kepala dari setiap bagian yang membawahi beberapa staff.  

 

Bagan 3.1. Struktur Organisasi PT Sinar Antjol 
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3.1.1.3. Target Perusahaan 

PT Sinar Antjol yang dalam proses mengubah namanya menjadi Peace 

Group dengan tujuan ingin menampilkan suatu kualitas baik dari perusahaan 

itu sendiri. Perubahan identitas dari local company menjadi global company 

yang pastinya harus terus diimbangi dengan kualitas yang harus dijaga dan 

dikembangkan agar terus eksis sehingga tidak hilang oleh perkembangan 

jaman. Beberapa hal yang ingin dilakukan seiring perkembangannya adalah 

perusahaan berusaha menyesuaikan dengan perkembangan jaman dengan 

terus melakukan inovasi untuk setiap produknya, peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia yang dimiliki, dan mendirikan pabrik lagi di luar negeri.  

3.1.1.4. Analisa SWOT 

Keterangan lanjutan mengenai kelebihan, kekurangan, kesempatan, maupun 

ancaman bagi PT Sinar Antjol dapat dianalisa dan dijabarkan melalui SWOT. 

Analisa ini juga diperlukan untuk membantu dalam proses perancangan. 

Berikut penjabaran mengenai kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan 

ancaman dari perusahaan ini: 

1.  Strength 

PT Sinar Antjol sebagai perusahaan yang telah berdiri selama 71 tahun 

tentunya memiliki banyak pengalaman. Pengalaman ini bagaikan pohon yang 

sudah tua maka akarnya akan makin kokoh begitu juga dengan perusahaan ini 

dengan pengalaman yang dimiliki tentu saja PT Sinar Antjol menjadi 

perusahaan yang kuat baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi 
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financial. Visi dan misi yang kuat dijadikan pedoman bagi perusahaan untuk 

terus maju dan berkembang. Perusahaan ini juga sangat dikenang dan diingat 

oleh masyarakat karena dianggap sebagai pioneer dalam bidang produksi 

sabun lokal terutama sabun krim atau yang biasa disebut sabun colek.  

2. Weakness 

Sinar Antjol merupakan suatu perusahaan lama dan agak sulit untuk 

menerima hal- hal yang baru. Mereka butuh waktu untuk berkembang 

mengikuti perkembangan jaman dan adaptasi pada hal- hal baru. PT Sinar 

Antjol sebagai nama perusahaan kurang begitu terkenal bila dibanding nama 

produknya karena nama perusahaan tidak dicantumkan bersamaan dengan 

nama produknya. 

3. Opportunity 

PT Sinar Antjol merupakan perusahaan yang bergerak di bidang soap 

manufacturing dan menjual produk personal care, household maka tidak 

heran bahwa jangkauan distribusi produk mereka cukup luas dan dapat terus 

berkembang. Produk personal care juga selalu digunakan dan dibutuhkan 

oleh semua kalangan dan golongan setiap harinya, hal ini merupakan 

keuntungan dimana produk ini akan selalu digunakan dan selalu ada ruang 

untuk berkembang.  

4. Threats 

Setelah melakukan wawancara dengan CEO PT Sinar Antjol terdapat 

beberapa kompetitor utama mereka, yaitu Unilever, P&G, Kao, Wings 
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Corporation, dan Total Chemindo Loka. Namun bila dibandingkan dari 

kelima kompetitor tersebut, wings dan total merupakan kompetitor yang 

setara dengan PT Sinar Antjol itu sendiri karena wings dan total merupakan 

perusahaan yang berasal dari Indonesia, berbeda dari ketiga kompetitor lain 

yang merupakan perusahaan luar yang masuk ke Indonesia. Berikut 

penjabaran mengenai dua kompetitor utamanya: 

1. Wings Corporation 

 

Gambar 3.2. Logo Kompetitor 1 

 (Sumber:  http://4.bp.blogspot.com) 

Wings corporation berdiri pada tahun 1948 di Surabaya, Indonesia. 

Walaupun 6 tahun lebih muda dari PT Sinar Antjol, tetapi Wings 

Corporation juga mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya 

seperti sekarang ini dan termasuk dalam perusahaan yang cukup besar di 

Indonesia. Selama lima puluh tahun terakhir, perusahaan ini telah 

berkembang dari sebuah industri rumah kecil menjadi perusahaan yang 

cukup memiliki nama yang mempekerjakan ribuan orang pada beberapa 

pabrik yang dimilikinya.  

Seiring dengan perkembangan wings yang begitu pesat maka pabrik 

kedua P.T. Sayap Mas Utama dibangun di Jakarta dan pabrik ketiga P.T. 
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Lionindo Jaya dibangun di Jakarta atas lisensi dari Lion Corporation 

Jepang untuk memproduksi merek seperti Emeron, Ciptadent, dan Mama. 

Produk yang dihasilkan wings antara lain: sabun, detergen bubuk, detergen 

batang, pembersih lantai, pelembut kain, pembalut, shampoo, shower gel, 

produk perawatan kulit, pasta gigi, dan mencuci piring cair untuk wilayah 

Indonesia dan sekitarnya. Wings juga sudah mengekspor produknya ke 

beberapa negara di dunia dari Nigeria sampai Filipina.  

Setelah sukses di bidang toiletries, wings juga melebarkan sayapnya 

pada produk makanan dan minuman. Pada industri makanan, wings 

memperkenalkan produknya yang dengan nama mie sedaap, dan produk 

minuman jas-jus, ale-ale, dan TOP Coffee. Wings memang menjadi 

kompetitor yang cukup kuat karena terus berkembang dan dapat 

menyesuaikan dengan trend produk yang ada di pasaran, tidak hanya itu 

mereka juga sangat kuat dalam promosi ke berbagai media.  

2. PT Total Chemindo Loka 

 

Gambar 3.3. Logo Kompetitor 2 

 (Sumber:  http://bukrim.com) 
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PT Total Chemindo Loka didirikan pada tahun 1984 dengan 

memproduksi detergen dengan harga yang ekonomis namun belum begitu 

dikenal dipasaran. Pada juli 2005 PT Total Chemindo Loka diakuisisi oleh 

Bukrim Group dan total detergen mulai mengalami peningkatan dalam 

inovasi produk dan peremajaan dalam strategi branding. Total mulai 

mengenalkan varian total pelangi bubuk detergen pada tahun 2008 dan 

mendapat respon positif dari pasar. Selain produk detergen dalam merek 

total, terdapat juga sabun krim dengan merek bu krim. Total dan bu krim 

terus mengembangkan produknya dari awalnya segmen menengah bawah 

dan sekarang berkembang menjadi menengah atas. PT Total Chemindo 

Loka sudah mengoperasikan empat pabrik dalam skala dalam negeri 

belum mencapai mancangera. 

Berdasarkan hasil analisis diatas, ada kelebihan yang dimiliki oleh PT 

Sinar Antjol dibanding kompetitor yang lain yaitu PT Sinar Anjtol 

merupakan pioneer di bidang soap manufacturing. PT Sinar Anjtol 

sebagai perusahaan sabun lokal pertama yang berhasil membuat inovasi 

sabun krim atau sabun colek pertama di Indonesia.  Selain itu fokus 

produk yang dihasilkan seputar toiletries membuat PT Sinar Antjol 

menjadi perusahaan yang berpengalaman dan tanguh di bidangnya tanpa 

mengambil lisensi dari perusahaan luar negeri, bisa terus berinovasi dan 

memajukan perusahaan sebagai perusahaan penghasil sabun yang cukup 

sukses di Indonesia hingga ke mancanegara.  
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3.1.2. Data Hasil Wawancara  

Pada tanggal 4 September 2013, penulis melalukan wawancara kepada CEO PT 

Sinar Antjol yaitu bapak Eka Gunawan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut 

dikatakan bahwa PT Sinar Antjol yang merupakan perusahaan lokal sekarang 

telah berkembang menjadi perusahaan internasional melalui aktivitas bisnis 

mereka yang berkembang hingga ke mancanegara. Aktivitas bisnis mereka diluar 

negeri dimulai dengan ekspor beberapa produk hingga akhirnya bisa membangun 

beberapa pabrik di luar negeri seperti di China, Ghana, dan Ethiopia. 

Sejak beberapa tahun yang lalu saat mereka mulai mengembangkan aktivitas 

bisnis tersebut mulai mengubah nama sister company yang baru dengan nama 

peace, seperti: peace indo ghana dan peace daily chemical. Penyesuaian nama ini 

dilakukan dengan pertimbangan target market mancanegara yang lebih paham 

bahasa inggris dibandingkan bahasa Indonesia itu sendiri, apalagi PT Sinar Antjol 

masih menggunakan ejaan bahasa Indonesia lama.  

Oleh karena itu PT Sinar Antjol sebagai parent company juga diubah 

namanya menjadi Peace Group karena disesuaikan dengan sister company PT 

Sinar Antjol yang berada di luar negeri. CEO PT Sinar Antjol juga menyebutkan 

belum adanya standarisasi logo PT Sinar Antjol itu sendiri, hal ini terlihat dari 

penggunaan logo  untuk sister company yang hanya diubah nama dan tipografi 

tanpa memilki acuan logo yang jelas. Atas dasar pertimbangan historical, PT 

Sinar Antjol yang sudah berdiri sejak tahun 1942 sudah banyak dikenal 

masyarakat memang memerlukan waktu dan adanya penyesuaian untuk suatu 
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perubahan. Namun perubahan sekiranya perlu dilakukan untuk menyesuaikan 

kondisi perkembangan perusahaan yang sudah tidak lagi dalam konteks dalam 

negeri namun sudah merambah ke dunia internasional.  

Makna Peace ini sendiri kebetulan diambil dari nama founder PT Sinar 

Antjol yang dalam bahasa mandarin disebut Go See Ho dan dalam bahasa Inggris 

berarti Global Peace. Tidak hanya itu, filosofi Peace yang dalam bahasa 

Indonesia berarti damai memiliki makna yang cukup dalam. Dimana bila kita 

ingin berkembang tentunya butuh suatu kedaimaian. Contoh bila suatu negara 

perang terus- menerus maka tidak mungkin bisnis bisa berkembang. Untuk suatu 

bisnis bisa berkembang perlu adanya negara yang damai, damai antara pemegang 

saham, damai antara karyawan dan management, direksi dan karyawan, damai 

antara company dan relasinya.  

Peace ini sendiri dibutuhkan untuk suatu bisnis dapat berkembang kearah 

yang lebih baik dan menghindari masalah. Peace tidak hanya sekedar nama yang 

dilafalkan tapi juga diharapkan dapat digarap secara visual sehingga dapat 

menjadi identitas perusahaan ini. Perancangan logo untuk Peace Group juga dapat 

disesuaikan dengan visi dan filosofi perusahaan dan juga dapat mencerminkan 

nilai baik perusahaan ini.  

Solusi dari permasalahan itu maka dari hasil wawancara dengan CEO PT 

Sinar Antjol memutuskan untuk mengubah nama perusahaannya menjadi Peace 

Group. Peace Group ini pastinya memiliki kelebihan yang dapat ditonjolkan dan 

dijadikan nilai jual yang berbeda diantara kompetitor lainnya.  
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3.2. Mind Mapping  

Merujuk pada data yang telah dikumpulkan kemudian penulis melakukan mind-

mapping  pertama dari analisis SWOT (strenght, weakness, opportunity, threats) 

dan 4P (product, price, place, promotion) untuk perusahaan Sinar Antjol ini. 

Mind-mapping ini berguna untuk memetakan dan memperoleh kata kunci utama 

mengenai kekuatan PT Sinar Antjol. Mind-mapping dilakukan seperti gambar 

berikut: 

 

 Gambar 3.4. Mind Mapping SWOT  

Mind-mapping diatas memudahkan dalam penjabaran informasi mengenai PT 

Sinar Anjtol itu sendiri, tambahan mengenai sejarah perusahaan juga dijabarkan 

secara singkat. Kemudian dari ancaman bagi perusahaan bisa dijabarkan 

mengenai dua kompetitor utama yaitu wings corporation dan total chemindo loka. 
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Hasil mindmapping ini kemudian didapat beberapa kata kunci yang kemudian 

harus dijabarkan lagi, yaitu: global, peace (damai), toiletries, dan pioneer.    

3.3. Konsep Kreatif 

Setelah melakukan proses mind-mapping maka berlanjut pada konsep kreatif 

perancangan corporate identity Peace Group. PT Sinar Antjol merupakan 

perusahaan yang telah berpengalaman dengan produk- produk berkualitas yang 

dihasilkannya dan telah berhasil menembus pasar internasional sekarang 

membutuhkan suatu identitas baru yang dapat menunjukkan kualitasnya di dunia 

internasional. Dari kata kunci utama tersebut maka dapat dirangkum konsep 

utama karya yaitu pembuatan identitas visual yang bisa menampilkan kesan damai 

dengan tetap menampilkan peace group sebagai internasional company sebagai 

perusahaan yang bergerak kearah modern namun tetap memegang filosofi 

dasarnya.  

Pada perancangan ini penulis akan membuat desain logo Peace Group 

dilanjutkan dengan pembuatan GSM dan aplikasinya pada beberapa media. 

Berikut beberapa media aplikasi logo yang akan dirancang ulang dan 

diaplikasikan pada desain logo yang baru.  
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- Kop surat 

 

Gambar 3.5. Kop Surat PT Sinar Antjol 

- Amplop surat 

 

Gambar 3.6. Amplop PT Sinar Antjol 
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- Memo 

 

Gambar 3.7. Memo  PT Sinar Antjol 

- Kartu nama 

 

Gambar 3.8. Kartu Nama PT Sinar Antjol 

- Kartu pegawai 

 

Gambar 3.9. Kartu Pegawai PT Sinar Antjol 
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