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BAB III 

METODOLOGI 

 

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian tentang pentingnya perancangan 

media promosi melalui ambient media untuk produk Lea jeans bagi target pasar. 

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif dan metode 

kualitatif. 

 Dalam bukunya yang berjudul Metode penelitian Kualitatif, Jenis, 

karakteristik dan keunggulannya, Semiawan ( 2010, hlm 71), menjelaskan bahwa 

metode penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode yang menjelaskan suatu 

masalah yang terjadi di lingkungan. Metode ini menggunakan hubungan sebab 

akibat, hubungan perbandingan. Masalah yang dapat dijelaskan oleh metode ini 

hanyalah masalah yang mendasar dan lebih mendalam (spesifik). 

 Semiawan (2010, hlm 67), menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif 

merupakan sebuah metode yang menjelaskan suatu masalah berdasarkan data 

yang disurvey dari hasil wawancara kepada naasumber, menyebarkan kuisioner 

dan menggunakan dokumen yang ada.  

 Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan penulis 

untuk melakukan survey ke lapangan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada 

42 responden yang menjadi target pasar yaitu mahasiswa dan juga pekerja 

kantoran. 
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3.1. Gambaran Umum 

Lea Jeans merupakan sebuah perusahaan dengan produk asli buatan dalam negeri. 

Nama Lea Jeans sendiri berasal dari nama kakak pemilik Lea Jeans. Menurut 

website swa.co.id (tanggal di akses 10 Februari 2014). Perusahaan ini berdiri pada 

tahun 1979. Awal karir Lea Jeans berawal pada tahun 1976 dari usaha garmen 

yang memproduksi t-shirt. Kemudian pada tahun 1978 dan 1979 Lea Jeans mulai 

merambah dunia denim karena pada saat itu masyarakat suka produk Amerika. 

Lea Jeans kemudian mengusung ciri khas bergaya Amerika dari awal membentuk 

perusahaan karena pandangan masyarakat saat itu adalah “Best denim is 

Amerika”. Sejak saat itu Lea Jeans mempertahankan image tersebut hingga saat 

ini.  

Dalam membuat produk, Lea Jeans mengutamakan good pricing dan good 

product. Lea Jeans mempunyai toko berawal melalui department store, kemudian 

Lea Jeans membuka toko sendiri karena pihak Lea Jeans berpikir bahwa banyak 

aturan di dalam department store yang terlalu ketat dan promosi yang dilakukan 

lebih minim. Saat ini Lea Jeans mempunyai toko berjumlah 34 store di seluruh 

Indonesia dan memiliki 200 toko yang ada di department store. Harga yang 

ditawarkan oleh Lea Jeans cukup bervariasi mulai dari 200ribu rupiah sampai 

dengan 600 ribu. Harga tersebut termasuk dalam kalangan menengah. Hal ini 

diungkapkan dalam sebuah situs swa.co.id yang diakses tanggal 10 Februari 2014.            
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Dalam menghasilkan sebuah media promosi yang efektif untuk produk 

yang akan dipasarkan, media promosi harus didukung dengan data-data yang tepat 

dan terpercaya. Data-data yang dikumpulkan ini dapat menjadi sebuah acuan 

dalam membuat desain, dan penggunaan elemen-elemen desain yang tepat yang 

akan dipakai pada saat membuat media promosi. Hal ini akan memperjelas 

permasalahan yang terjadi sehingga dapat mempermudah membuat media 

promosi yang ingin disampaikan kepada konsumen. Saat ini materi yang sedang 

diteliti adalah media promosi tentang produk Lea Jeans. Penelitian ini ditujukan 

agar dapat mengetahui masalah yang terjadi dan kemudian mencari solusi yang 

tepat untuk membuat media promosi. 

Untuk mengetahui masalah yang terjadi, penulis melakukan metode 

survey dan wawancara. Metode pengumpulan data survey merupakan metode 

kuantitatif. Metode ini ditujukan agar penulis dapat mengetahui persentase 

tentang Lea Jeans. Sementara itu, metode wawancara yang dilakukan oleh penulis 

merupakan metode yang bersifat kualitatif. Kemudian data-data yang telah 

diperoleh dijadikan sebagai acuan masalah yang terjadi dan untuk menemukan 

solusi dari permasalahan tersebut. 

3.1.1. Kuisioner 

Untuk mengetahui pemakaian produk Lea Jeans dan pendapat dari masyarakat 

Tangerang tentang media promosinya, penulis menyebarkan kuisioner yang 

difokuskan kepada kalangan anak muda dan orang yang sudah dianggap masuk 
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kedalam kategori dewasa. Penulis membagikan kuisioner per tanggal 2 Januari 

sampai dengan 6 Januari 2014. Penyebaran kuisioner dilakukan secara online 

melalui media Google Drive. Pelaksanaan survey melalui media online menjadi  

efektif saat penulis membagikan kuisioner ini. Hal ini terbukti dengan total 

jumlah responden yang mencapai 42 responden dan banyaknya respon yang baik 

dari para responden yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk 

mengisi kuisioner yang telah penulis berikan. Berikut ini merupakan data tabel 

dan grafik yang telah diringkas oleh penulis. Dalam tabel dan grafik menjelaskan 

persentase jawaban dari pertanyaan yang telah dijawab oleh responden. 

3.1.1.1. Usia Responden 

Usia merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan sebuah 

produk yang ingin dipromosikan. Perbedaan usia setiap orang memiliki 

pola pemikiran yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan data tentang 

usia responden yang mengikuti survey. 
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3.1. Gambar Usia responden 

(Sumber : Kuisioner Penelitian) 

 

3.2. Tabel Usia responden 

(Sumber : Kuisioner Penelitian) 

Usia  Jumlah Responden Persentase 

< 18 tahun 4 orang 10 % 

18-25 tahun 36 orang 85 % 

25-35 tahun 2 orang 5 % 

35 tahun 0 orang 0 % 

 

Berdasarkan penelitian dari tabel 3.1. menyatakan bahwa dari 42 

responden yang telah mengikuti survey ini, 90 % diantaranya berusia 18-
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35 tahun. Hal ini menunjukan bahwa responden yang rata-rata berusia 18 

tahun ke atas memiliki pola pikir yang matang dan dapat menentukan 

keputusannya sendiri.  

3.1.1.2. Pekerjaan Responden 

Pekerjaan dari pihak responden dianggap penting mengingat masyarakat 

yang sudah dewasa memiliki tingkat konsumtif yang cukup tinggi. Berikut 

ini merupakan data tentang pekerjaan responden yang mengikuti survey. 

 

3.2. Gambar Pekerjaan responden 

(Sumber : Kuisioner Penelitian) 
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3.3. Tabel Pekerjaan responden 

(Sumber : Kuisioner Penelitian) 

Pekerjaan Jumlah Responden Persentase 

Pelajar/ 

mahasiswa 

40 orang 95 % 

karyawan 2 orang 5 % 

Ibu rumah 

tangga 

0 orang 0 % 

Pengajar 0 orang 0 % 

Berdasarkan penelitian dari tabel 3.2. menyatakan bahwa dari 42 

Responden yang mengikuti survey ini, 95 % diantaranya adalah kalangan 

mahasiswa. Hal ini terbukti dan menunjukan bahwa responden mahasiswa 

sudah memiliki finansial yang cukup baik sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan. 

3.1.1.3. Mengenal produk Lea Jeans 

Dalam pemasaran produk Lea Jeans terdapat berbagai produk yang dapat 

ditawarkan selain celana jeans. Ada berbagai macam-macam produk Lea 

Jeans seperti kaos, kaos kerah polo, kemeja, topi, dan tas. 
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3.3. Gambar Produk Lea Jeans  

(Sumber : Kuisioner Penelitian) 

 

3.4. Tabel Pengenalan Produk Lea Jeans 

(Sumber : Kuisioner Penelitian) 

Produk Jumlah Responden Persentase 

Mengenal 35 orang 84 % 

Tidak mengenal 7 orang 16 % 

Berdasarkan penelitian dari tabel 3.3. menyatakan bahwa dari survey di 

atas menunjukan bahwa 84 % diantaranya mengenal produk Lea Jeans 

dan sebagian tidak mengenal bahwa ada produk Lea Jeans itu sendiri. 
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3.1.1.4. Promosi Lea Jeans  

Promosi yang dilakukan saat ini oleh perusahaan Lea Jeans berupa above 

the line dan below the line. Above the line berupa radio dan majalah, 

sedangkan below the line berupa  billboard, poster, dan social media.  

3.4. Gambar Promosi Lea Jeans 

(Sumber : Kuisioner Penelitian) 
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3.5. Tabel Promosi Lea Jeans 

(Sumber : Kuisioner Penelitian) 

Promosi Jumlah Responden Persentase 

Sering 15 orang 36 % 

Jarang 27 orang 64 % 

Berdasarkan penelitian dari tabel 3.4. menyatakan bahwa dari survey di 

atas menunjukkan bahwa 64 % diantaranya menganggap promosi yang 

dilakukan Lea Jeans masih jarang terlihat. Hal ini membuktikan bahwa 
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Lea Jeans sendiri membutuhkan adanya media promosi untuk lebih 

mengajak masyarakat dan meningkatkan promosi agar tertarik akan 

produk ini. 

3.1.1.5. Kesimpulan dari Kuisioner 

Dalam penyebaran kuisioner ini tentunya banyak tanggapan dan pendapat 

yang dituturkan oleh responden sehubungan dengan Lea Jeans. Berbagai 

pendapat ini, membuat penulis menyaring semua yang telah disampaikan 

agar data ini dapat menjadi masukan dan juga saran yang bermanfaat 

untuk mendukung tema ini. Banyaknya pendapat ini membuat penulis 

harus menarik kesimpulan dari berbagai jawaban yang diberikan oleh para 

responden dalam penelitian yang dilakukan.  

 Kesimpulan yang dapat penulis kemukakan dalam hasil survey ini 

mengatakan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang cukup 

baik dari segi bahan dan saat dipakai. Akan tetapi, banyak responden 

mengatakan bahwa Lea Jeans mengalami penurunan dan namanya kurang 

terdengar saat ini. Hal ini juga dituturkan kembali oleh responden yang 

mengatakan bahwa media promosi yang dilakukan minim bila 

dibandingkan dengan kompetitor lainnya yang lebih dikenal. Dengan 

adanya kesimpulan ini penulis menjadi merasa bermanfaat atas masukan 

yang telah diberikan oleh para responden yang telah menyampaikan 

argumennya. 
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3.1.2. Wawancara 

Metode wawancara ini merupakan salah satu metode yang efektif untuk mencari 

data yang terpercaya dan akurat. Wawancara juga bertujuan untuk mencari 

kondisi yang terjadi saat ini. Lain dengan survey yang menggunakan metode 

penelitian kuantitatif, wawancara merupakan metode penelitian kualitatif. 

Wawancara dilakukan kepada pihak perusahaan Lea Jeans yang bernama pak 

Marshel selaku Head of Marketing and Advertising yang terletak di daerah 

Tomang. 

 3.1.2.1. Wawancara dengan Pak Marshel 

 

3.5. Gambar bersama Pak Marshel 

(Sumber : Data Penulis) 

 Wawancara yang dilakukan ditujukan untuk mengetahui perkembangan 

dan permasalahan yang saat ini sedang terjadi, serta mempelajari hal yang 

dapat meningkatkan penjualan Lea Jeans, maka dari itu penulis melakukan 

Perancangan Ambient ..., Iven Adrian, FSD UMN, 2014



	  

	  

	  

35	  

	  

dengan pak Marshel selaku Head of  Marketing and Advertising. 

Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Maret 2014 pukul 10.00 WIB, yang 

bertempat di Kantor Lea Sanent Jalan Tomang Raya No 56 Jakarta Barat. 

3.2. SWOT  

Setelah melalui proses penelitian yang telah penulis lakukan dalam beberapa 

tahap studi pustaka, observasi, menyebarkan kuisioner, dan wawancara, penulis 

menganalisa segi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dimiliki 

Lea Jeans sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fashion. 

a. Strong (kekuatan) 

Kekuatan dari merek Lea Jeans ini adalah memiliki produk dengan kualitas bahan 

yang baik dan nyaman dipakai oleh konsumen. Adanya harga yang terjangkau 

membuat masyarakat kalangan menengah dapat membeli produk ini bila 

dibandingkan dengan kompetitor lain.  

b. Weakness (kelemahan) 

Kelemahan dari Lea Jeans ini adalah media promosi yang dilakukan saat ini 

hanya terfokus di kota Jakarta sehingga kota lainnya seperti kota Tangerang 

kurang diperhatikan. 

c. Opportunity (kesempatan) 

Dilihat dari lokasi dan tempat, dapat dilihat bahwa tempat toko strategis di dalam 

mall dan berada di pinggir jalan raya utama. Dalam segi kenyamanan, tentunya 
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pihak pengurus toko selalu membersihkan toko agar tetap terlihat bersih saat 

konsumen berkunjung untuk melihat. Konsep ala Amerika yang kental membuat 

toko Lea Jeans menjadi cukup menarik dan berbeda dengan desain toko lain. 

d. Threat (ancaman) 

Ancaman yang ada bagi Lea Jeans sendiri adalah para kompetitor lain yang ada 

dekat dengan toko maupun dalam satu mall tersebut. Selama melakukan 

penelitian tugas akhir ini, penulis perlu memperhatikan informasi yang akan 

diberikan tentang Lea Jeans. Kompetitor lain memiliki media promosi yang 

sering dilihat masyarakat sehingga ini menjadi ancaman tersendiri bagi Lea Jeans 

karena kurangnya promosi yang dilakukan.  

3.3. Mind Mapping 

Penulis melakukan mind mapping untuk meneliti secara detail tentang Lea Jeans. 

Mind mapping bermanfaat agar penulis dapat menjabarkan masalah yang terjadi 

dan dapat menemukan solusinya berdasarkan penelitian- penelitian yang 

dilakukan oleh penulis sebelumnya. Berikut ini merupakan penjabaran kerangka 

pola pikir yang dilakukan oleh penulis. 
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3.6. Gambar Mind Mapping 

(Sumber : Data Penulis) 

Kesimpulan penulis setelah melakukan Mind mapping adalah penulis menemukan 

kelebihan dari Lea Jeans, kompetitor yang menjadi pesaing bagi Lea Jeans, gaya 

yang dipakai, dan teknik promosi. Beberapa kelebihan yang ada dalam produk 

Lea Jeans adalah bahan jeans yang selalu dikontrol langsung saat pembuatan. 

Perusahaan yang satu ini juga memiliki lab (trial error) agar produk yang 

dihasilkan minim dari cacat. Kompetitor yang menjadi pesaing Lea Jeans adalah 

Lee Cooper, Nudie, Peter Says Denim, Tira, Levi’s. Lea Jeans sejak zaman dahulu 

hingga saat imi mengusung tema bergaya Amerika. Hal ini terbukti dari iklan 

yang dulu pernah dibuat oleh Lea Jeans. Untuk Lea Jeans, khususnya media 

promosi, penulis menemukan teknik promosi yang sesuai dengan Lea Jeans yaitu 

Ambient media. Berdasarkan teori yang sudah ada, Ambient media merupakan 
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desain yang berbeda dengan promosi lainnya. Ambient media merupakan suatu 

konsep desain yang memanfaatkan keadaan lingkungan. Hal ini tentu membuat 

penulis menetapkan ambient media karena target pasar dapat merasakan dan 

meiihat langsung promosi ini.  

3.4. Konsep Kreatif  

Dalam membuat konsep, penulis mengacu kepada mind mapping yang 

sebelumnya dilakukan untuk menentukan konsep kreatif yang akan dibuat dalam 

Media Promosi produk Lea Jeans. Konsep kreatif dapat ditentukan berdasarkan 

data-data yang penulis kumpulkan selama ini seperti, survey kepada para 

responden, melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, serta sumber-

sumber yang mendukung berupa buku-buku acuan.  

 Untuk membuat konsep kreatif dibutuhkan elemen- elemen visual dalam 

pembuatan media promosi ini yang dapat mendukung untuk menyampaikan pesan 

yang ada dalam desain tersebut agar konsumen yang melihat menjadi tertarik. 

Maka dari itu, pesan yang disampaikan kepada konsumen harus tersalurkan 

dengan cara membuat desain yang unik dan berbeda dari desain yang sebelumnya.  

 Dalam konsep kreatif ini, penulis ingin menyampaikan ide yang menjadi 

gambaran dalam membuat desain yang akan dibuat. Desain yang penulis buat 

bernama ambient media. Ambient media sendiri merupakan desain yang 

memanfaatkan media- media yang ada disekitarnya. Teknik desain yang satu ini 

memang lebih unik bila dibandingkan dengan desain yang lain. Desain dengan 
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teknik seperti ini dapat meningkatkan mood konsumen terhadap produk yang 

dipasarkan, karena ambient media ini memberikan pengalaman yang berbeda 

ketika melihatnya atau menyentuhnya. Berikut ini merupakan contoh ambient 

media yang penulis perlihatkan sebagai referensi dalam membuat karya. 

 

3.7. Gambar Contoh Ambient Media 

(Sumber : Data Internet) 
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