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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

3.1. PO. Benteng Jaya 

Perusahaan Otobus Benteng Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa penyedia layanan transportasi. Perusahaan yang didirikan 

pada tahun 1970 oleh bapak Tirta Lukman ini diresmikan pada tahun 1983 dan 

berlokasi di Jl. Gatot Subroto Km. 4 Cibodas Tangerang. Benteng Jaya 

menawarkan layanan jasa transportasi dengan pusat aktivitas yaitu daerah 

Tangerang dan sekitarnya.  

 

Gambar 3.1 Logo Benteng Jaya 

(Sumber: https://www.facebook.com/pobenteng.jaya) 

Excelsior adalah sebuah bagian dari PO. Benteng Jaya yang akan didirikan 

menjadi armada tersendiri dengan segmentasi target market menengah dan ke 

atas. Sebuah desain logo yang sesuai bagi kebutuhan Excelsior akan dapat 

dihasilkan bila telah didapatkan gambaran yang lengkap mengenai keberadaan 

perusahaan dan kebutuhannya. Penelitian secara langsung untuk mendapatkan 

data lebih jauh akan dilakukan kepada akar perusahaan Excelsior yaitu PO. 
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Benteng Jaya beserta latar belakang lebih jauh mengenai pendirian Excelsior 

sebagai armada yang baru. 

3.1.1. Data Lapangan 

Pengumpulan data pertama yang dilakukan dalam penelitian adalah 

pengumpulan data melalui observasi lapangan. Observasi ini dilakukan dengan 

melakukan pencarian data-data sekunder dari berbagai sumber dan penelitian 

langsung pada perusahaan PO. Benteng Jaya saat ini. 

Berdasarkan 43 tahun aktivitas bisnis Benteng jaya hingga saat ini, 

Benteng Jaya telah menjadi perusahaan dengan armada dan jumlah karyawan 

yang tidak sedikit. Armada bus Benteng Jaya terdiri dari 80 unit bus yang terdiri 

dari 63 bus rutin dan 17 bus khusus pariwisata, dengan jumlah karyawan 

sebanyak 80 supir dan 15 orang anggota kantor dan bengkel. Bus yang 

ditawarkan terbagi menjadi 20 bus dengan ukuran medium dan 60 bus besar, 

serta terdiri dari kombinasi bus AC dan non-AC.  

Usia 43 tahun Benteng Jaya menghadirkan anggota dan pekerja armada 

yang telah memiliki banyak pengalaman dalam menangani pekerjaan mereka. 

Supir yang diperbolehkan untuk membawa bus pariwisata diwajibkan memiliki 

ijin dan surat-surat yang lengkap disamping juga memiliki pengalaman minimal 

beberapa tahun dalam membawa bus pariwisata. Hal ini memastikan terjaganya 

kualitas supir dan bus milik Benteng Jaya sehingga memaksimalkan kepuasan 

pelanggan. 
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Gambar 3.2 Bus Benteng Jaya 

(Sumber: https://www.facebook.com/pobenteng.jaya) 

Keberadaan berbagai macam jenis bus yang dimiliki Benteng Jaya 

memberikan cukup banyak jenis layanan yang dapat ditawarkan kepada 

pelanggannya saat ini. Penggunaan Bus dengan waktu yang berbeda dan supir 

yang dapat bekerja secara fleksibel juga memungkinkan adanya layanan yang 

lengkap. Layanan yang ditawarkan oleh PO. Benteng Jaya ini terdiri dari antara 

lain 

Tabel 3.1 Layanan Benteng Jaya 

Bus Trayek 

Jakarta – Merak 

Jakarta – Palembang 

Jakarta – Jambi 

Jakarta – Solo 

Jakarta – Jepara 
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Jakarta – Jogja 

Bus Rutin 
Bus karyawan dan antar jemput 

(Daerah Tangerang dan sekitarnya) 

Bus Pariwisata Sesuai Permintaan 

 

Berdasarkan jenis layanan yang ditawarkan di atas, klien utama dari bus 

sewaan PO. Benteng Jaya sejauh ini terdiri dari berbagai perusahaan pengguna 

layanan rutin maupun non-rutin Benteng Jaya, berbagai badan dan organisasi, 

serta badan pendidikan seperti sekolah maupun universitas. Klien ini adalah 

klien pengguna bus sewaan disamping penumpang bus trayek yang dimiliki 

benteng Jaya. 

 

Gambar 3.2 Pool Benteng Jaya 

(Sumber: https://www.facebook.com/pobenteng.jaya) 

Relasi dan transaksi dengan klien Benteng Jaya sejauh ini dilakukan secara 

langsung tanpa melalui agen dengan mayoritas klien menghubungi Benteng Jaya 
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secara spesifik untuk menggunakan layanan penyewaan bus yang disediakan 

oleh Benteng Jaya. 

Sebagai bahan pertimbangan perkembangan PO. Benteng Jaya dan 

Excelsior juga dilakukan analisa lebih jauh berkaitan dengan kelebihan dan 

kekurangan dari Excelsior. Observasi dan analisa yang dilakukan ini 

memberikan hasil antara lain.  
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Bagan 3.1 SWOT Excelsior 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Bagan diatas menunjukan bahwa ancaman utama yang dihadapi oleh 

Excelsior terutama berasal dari tingginya jumlah kompetitor dan bagaimana 

Excelsior adalah nama yang belum lama muncul dibandingkan dengan pesaing-

pesaingnya. Bagan diatas juga menunjukan adanya kemungkinan bagi Excelsior 

untuk menggunakan kekuatannya seperti berbagai infrastruktur yang ia miliki 

sebagai daya tarik utama dan sarana bisnis yang efektif. Kesempatan juga 

dimiliki oleh Excelsior untuk mendapatkan klien dengan memanfaatkan network 

dan reputasi Benteng Jaya yang positif.  

Analisa lebih jauh mengenai klien utama yang dituju oleh Excelsior 

menghasilkan kesimpulan segmen pengguna yang memiliki kebutuhan 

penyewaan transportasi untuk organisasi dan grup, mengutamakan keamanan, 

kenyamanan, dan terutama kualitas dari layanan yang disewa. Target dari 

Excelsior juga ditentukan secara lebih spesifik berasal dari kelas menengah dan 

ke atas dengan lokasi di sekitar Jakarta dan Tangerang, serta rela mengeluarkan 

biaya tambahan untuk kualitas yang terjamin. Positioning dari Excelsior sendiri 

akan disesuaikan dengan target market yang diinginkan yaitu sebagai penyedia 

layanan jasa transportasi yang aman, nyaman, eksklusif, mewah dan terutama 

menjunjung tinggi kualitasnya. 

Untuk dapat dengan maksimal memanfaatkan kekuatan dan kesempatan 

yang dimiliki oleh Excelsior serta menarik sasaran pelanggan yang diinginkan 

diperlukan suatu desain logo yang efektif. Konsep yang sesuai perlu 

direncanakan bagi kebutuhan desain ini.Gambaran lebih lanjut akan kebutuhan 
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dari Excelsior dapat ditemukan dengan melakukan beberapa langkah metodologi 

pengumpulan data tambahan. Tahap ini terdiri dari wawancara dengan pemilik 

PO. Benteng Jaya, observasi lapangan mengenai kompetitor dari Excelsior 

nantinya, dan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki potensi menjadi 

klien dari Excelsior. 

3.1.2. Wawancara Dengan Pemilik PO. Benteng Jaya 

Sebagai awal pengumpulan data penelitian dilakukan sebuah wawancara dengan 

pemilik perusahaan PO. Benteng Jaya Bapak Albertus Tirta sebagai sumber data 

kualitatif primer. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara 

utuh mengenai PO. Benteng Jaya sebagai sebuah perusahaan, dan terutama 

mengenai perencanaan pendirian Excelsior. 

Wawancara dengan Bapak Tirta pada tanggal 1 dan 8 November 2013 

menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Benteng Jaya sebagai perusahaan 

sebenarnya masih berjalan dengan baik. Jumlah pelanggan dan aktifitas Benteng 

Jaya sejauh ini juga masih menunjukan kekuatan bisnis Benteng Jaya sebagai 

penyedia jasa transportasi. 

Alasan utama yang diajukan oleh Bapak Tirta sebagai pemilik dari Benteng 

Jaya untuk mendirikan Excelsior pada dasarnya adalah prospek Benteng Jaya di 

masa depan nantinya. Tanggapan dan respon dari pelanggan Benteng Jaya 

seringkali mengungkapkan amat disayangkannya image Benteng Jaya yang 

cenderung terkesan kuno dan murah, sementara kualitas bus Benteng Jaya 
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sendiri sebenarnya tidaklah kalah bahkan jika dibandingkan dengan kompetitor 

yang lebih baru. Bapak Tirta juga menyatakan terkadang munculnya sentimen 

dari pelanggan akan harga murah dari layanan Benteng Jaya yang justru 

membuat pelanggan dengan segmentasi lebih tinggi enggan untuk menyewa bus. 

Jumlah kompetitor dengan segmentasi lebih tinggi yang terus bertambah juga 

menjadi salah satu alasan kuat yang membuat Bapak Tirta menganggap prospek 

PO. Benteng Jaya untuk berkembang semakin menyusut. 

Hal ini mendorong Bapak Tirta untuk memilih memanfaatkan infrastruktur 

yang dimiliki oleh PO. Benteng Jaya untuk mendirikan armada baru yakni 

Excelsior sebagai ekstensi dari Benteng Jaya. Excelsior ini terutama bertujuan 

untuk menarik konsumen baru dengan segmentasi lebih tinggi dari sebelumnya, 

serta mengalihkan sebagian layanan penyewaan bus pariwisata dari Benteng 

Jaya kepada Excelsior. Hal ini akan memudahkan penetrasi pasar bagi Excelsior 

untuk mencapai pelanggan yang baru.  

Excelsior diinginkan untuk dapat menonjolkan kualitas terbaik dalam segi 

penyedia jasa layanan transportasi. Kualitas yang superior ini akan ditonjolkan 

dari berbagai segi seperti fasilitas yang lebih lengkap dan nyaman, kru dan supir 

yang lebih berpengalaman, terlatih, dan profesional, serta servis dan costumer 

relation yang lebih baik lagi. Jenis bus yang digunakan, pembuatan karoseri pada 

armada bus Excelsior, dan perawatan juga dipastikan akan dijaga untuk selalu 

menjadi yang terbaik. 
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Pembicaraan tentang bagaimana terbentuknya kesepakatan bisnis antar 

pihak Benteng Jaya dengan pelanggan menunjukan adanya pihak agensi yang 

seringkali mengambil peran sebagai perantara diantara pihak perusahaan bus 

dengan pelanggan. Benteng Jaya adalah satu dari sedikit perusahaan yang 

bergerak secara independen tanpa campur tangan pihak agensi. Pendirian 

Excelsior sebagai armada yang merupakan ekstensi dari Benteng Jaya 

memberikan kesempatan bagi Excelsior untuk lebih mudah membuka akses 

kepada pelanggan secara langsung dan membangun networking yang efektif. Ini 

menjadi alasan kuat pentingnya logo sebagai identitas dari Excelsior untuk 

perlahan membangun basis pelanggannya. 

Bapak Tirta juga menambahkan pentingnya segi desain baik dalam hal 

tampilan bus serta logo dari suatu perusahaan, walaupun pertimbangan reputasi 

dan testimoni tetap menjadi salah satu faktor terbesar bagi pelanggan untuk 

memilih layanan penyewaan bus. Konsep yang lebih eksklusif dan kualitas yang 

dijunjung tinggi akan menjadi daya tarik utama dari Excelsior bagi pelanggan 

barunya, sehingga logo yang akan diciptakan diharapkan dapat mencerminkan 

hal-hal ini. Logo sebagai Identitas brand yang kuat didukung oleh infrastruktur 

awal dari Benteng Jaya akan menjadi ujung tombak Excelsior untuk perlahan 

bertumbuh menjadi pemain yang berpengaruh dalam bisnis penyedia jasa 

penyewaan transportasi. Ini berarti logo dan konsep kreatif dari yang akan dibuat 

memegang peranan penting dalam menentukan kesuksan Excelsior sebagai 

entitas bisnis. 
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3.1.3. Kompetitor dan Entitas Sejenis 

Excelsior sebagai penyedia bus pariwisata dengan segmentasi pasar menengah 

ke atas tentunya akan memiliki kompetitor yang berbeda dengan Benteng Jaya. 

Sebagai anak perusahaan dari Benteng Jaya, Excelsior tidak akan bersaing 

langsung dengan Benteng Jaya melainkan dengan sejumlah penyedia bus 

pariwisata sejenis dengan target marketyang sama. Perusahaan yang memiliki 

awal lebih awal tentunya akan memiliki sejumlah keunggulan bila dibandingkan 

dengan Excelsior. 

Perusahaan-perusahaan ini seperti Blue Star, Big Bird, dan Royal Platinum 

yang juga beraktifitas di sekitar daerah Jakarta dan Tangerang adalah pesaing 

langsung dari Excelsior dengan target market yang sama dan penawaran jenis 

layanan yang sama. Awal dari aktifitas Excelsior sebagai perusahaan baru akan 

sangat terbantu oleh infrastruktur milik Benteng Jaya dalam menghadapi 

kompetitornya. 

Penelitian lebih lanjut juga menunjukan bagaimana sebagian besar dari 

pesaing Excelsior seperti Blue Star dan Royal Platinum lebih memilih untuk 

menggunakan fasilitas yang disediakan oleh agensi untuk mendapatkan 

pelanggan dibandingkan dengan melakukan aktifitas promosi mandiri. Hal ini 

menunjukan kemungkinan bagi Excelsior untuk memberikan harga yang lebih 

rendah dengan kualitas yang sama ataupun lebih tinggi. Hubungan langsung 

dengan pelanggan dari pihak Excelsior juga memungkinkannya untuk 
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membangun relasi dan image positif di mata pelanggan serta melakukan after 

sales service yang baik untuk membangun brand loyalty. 

 

Gambar 3.4 Bus Blue Star 

(Sumber: http://www.busbluestar.com)

 

Gambar 3.5 Bus White Horse 

(Sumber: http://visitingindonesia.webs.com) 
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Observasi saat ini menunjukan kecenderungan penggunaan agen dari pihak 

pelanggan untuk mendapatkan bus pariwisata sewaan yang berakibat minimnya 

keterikatan dari pelanggan dengan brand yang ia gunakan, serta mengecilnya 

profit margin yang didapatkan oleh pihak penyedia bus pariwisata. Hal ini juga 

disertai dengan harga yang lebih tinggi dengan layanan transportasi yang 

seadanya saja tanpa value added. Pemanfaatan strategi bisnis yang efektif akan 

membantu Excelsior untuk dapat membangun loyalitas pelanggan serta 

bertumbuh sebagai entitas bisnis dengan pesat. 

3.1.4. Wawancara dengan Klien dan Calon Klien 

Perancangan konsep dan karya yang tepat memerlukan data dan penelitian yang 

dapat mendukung proses pembuatan karya. Wawancara dengan pelanggan 

Benteng Jaya maupun pelanggan jasa layanan penyewaan bus lainnya adalah 

salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran lebih 

jauh mengenai bisnis layanan jasa transportasi dan kebutuhan perusahaan ini 

secara umum, serta kebutuhan dan pendapat konsumen secara langsung 

mengenai keadaan dan kualitas bisnis transportasi saat ini, dan juga harapan 

konsumen. 

Untuk mendapatkan data pendukung yang lengkap dan akurat dilakukan 

wawancara kepada tiga pihak yang berbeda sebagai representatif dari target 

market Excelsior. Narasumber yang menjadi target dari wawancara adalah antara 

lain: 
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• Ibu Nadia Clara, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, 

representatif dari organisasi kemahasiswaan HMF DKV UMN 

• Ibu Dewi Widiananda, guru dan wakil kepala sekolah brilliant class BPK 

Penabur Gading Serpong, sebagai representatif dari organisasi sekolah 

• Bapak Arya Saputra, seorang pencinta bus dan field engineer pada 

perusahaan PT. Samafitro, sebagai representatif dari perusahaan. 

Hasil wawancara menghasilkan beberapa kesimpulan mendasar. 

Kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah bagaimana dalam pemilihan 

penyedia jasa layanan transportasi, reputasi dan testimoni adalah hal yang 

terpenting bagi pelangan. Reputasi perusahaan dan dan testimoni juga menjadi 

penentu utama saat mengambil keputusan untuk memilih perusahaan jasa 

tertentu. Hal ini menunjukan bahwa langkah yang diambil Benteng Jaya untuk 

membentuk suatu armada baru guna membangun reputasi yang lebih baik adalah 

langkah yang cukup tepat dan dapat berhasil dengan baik bila dilakukan dengan 

efektif. 

Informasi lainnya yang didapatkan dari hasil wawancara juga menunjukan 

bagaimana instansi yang berbeda memiliki prioritas yang sedikit berbeda dalam 

mengambil pilihan. Keamanan masih tetap menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi pemilihan jasa transportasi, tetapi data menunjukan adanya 

faktor seperti terbatasnya budget yang cenderung mempengaruhi instansi dengan 
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ukuran yang lebih kecil seperti pada organisasi kemahasiswaan. Para narasumber 

juga menambahkan bahwa mereka tidak berkeberatan membayar biaya yang 

sedikit lebih tinggi untuk mendapatkan kualitas dan fasilitas yang lebih baik. 

Pertanyaan lebih lanjut juga menunjukan kecenderungan dari pihak 

penyewa untuk menggunakan jasa agen dalam memilih sehingga mereka tidak 

mengenal secara lebih dalam jasa bus yang mereka gunakan saat itu. Alasan 

utama penyewa dalam memilih untuk menggunakan agen adalah bagaimana 

layanan dari agen cenderung memberikan pelayanan yang jauh lebih mudah dan 

praktis sehingga membantu meringankan beban dari penyewa. Pencarian lebih 

lanjut menunjukan peranan agen dalam proses penyewaan bus cenderung 

menghasilkan kenaikan harga yang cukup signifikan yaitu sebesar kurang lebih 

30% dari harga awal layanan penyewaan bus.  

Hal ini membawa kita pada kesimpulan dimana bila Excelsior dapat 

menonjolkan kualitas dan pelayanan yang profesional, mewah dan efisien tanpa 

peranan agen, maka harga yang ditawarkan Excelsior dapat berada jauh lebih 

rendah dari pesaing-pesaingnya sementara tetap menawarkan kualitas dan 

pelayanan yang lebih baik. 

Kesimpulan terakhir yang didapatkan dari hasil wawancara dengan ketiga 

narasumber menghasilkan jawaban dimana desain (interior dan eksterior) dan 

citra visual dari suatu perusahaan ternyata tetap menjadi pertimbangan dalam 

memilih layanan transportasi. Ini terutama berlaku bagi instansi yang perlu 
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mempertahankan citra mereka diantara entitas sejenis lainnya. Para narasumber 

mengakui engan untuk menggunakan layanan jasa yang memiliki kesan terlalu 

kumuh atau tidak berkualitas. Informasi terakhir ini menunjukan tepatnya 

langkah yang diambil oleh Benteng Jaya untuk membangun citra eksklusif 

sebagai Excelsior dan mempertahankan konsep yang matang dalam rangka 

menciptakan gambaran positif di benak konsumen. Semua hal ini juga 

memberikan gambaran bagaimana konsep yang lebih spesifik akan digunakan 

oleh Excelsior nantinya. 

3.2. Mindmapping 

Proses metodologi penelitan diatas menghasilkan beberapa kesimpulan utama 

mengenai langkah yang diperlukan oleh Excelsior untuk membangun suatu 

brand yang dapat bersaing. Langkah-langkah tersebut terdiri dari tiga hal utama 

yaitu breaking the mold untuk menghasilkan suatu citra yang baru dan berbeda 

dari sebelumnya, focus on the strength untuk mengutamakan dan menonjolkan 

kelebihan dan kekuatan utama dari Excelsior, dan being different untuk 

memberikan nilai jual yang unik bagi klien Excelsior.  

Pemenuhan pembuatan konsep desain yang dapat memenuhi ketiga 

kebutuhan ini dimulai dengan pembuatan perencanaan konsep kreatif. Hal ini 

diawali dengan pembuatan mindmap sebagai penjabaran pola pikir untuk 

memperjelas gambaran umum dari sudut pandang dan cara yang  akan digunakan 

untuk membuat konsep desain utama. 
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Gambar 3.6 Mindmap 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

Proses mindmap Excelsior dapat kita lihat dimulai dari sifat-sifat dasar 

yang dimiliki Benteng Jaya dan kelebihan serta karakteristik yang dimiliki 

ataupun ingin ditonjolkan oleh Excelsior. Hal ini akan membantu 

mengidentifikasi nilai jual unik yang dimiliki oleh Excelsior dan konsep yang 

dapat dimaksimalkan sebagai titik awal pembuatan karya kreatif. 

Berdasarkan mindmap yang telah dibuat dapat diidentifikasi beberapa kata 

kunci utama yang penting sebagai dasar konsep desain logo. Beberapa kata kunci 

yang terutama dalam perancangan desain ini adalah kata-kata seperti lux, 

prestige, mewah, dan eksklusif yang menjadi karakteristik utama yang akan 

ditonjolkan oleh Excelsior nantinya. Kata kunci ini memberikan arah desain 
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utama bagi logo Excelsior untuk menghasilkan logo yang membangun kesan 

kemewahan dan prestis. Disamping beberapa kata kunci dasar yang menjadi 

pertimbangan utama, juga ditemukan beberapa kata kunci lainnya yang menjadi 

sifat-sifat yang penting bagi bisnis penyedia jasa transportasi yaitu aman, 

nyaman, modern, terpercaya, dan profesional. 

3.3. Konsep Kreatif 

Pola pikir dari mindmap yang telah dibuat diatas membawa kita kepada 

gambaran konsep kreatif yang akan digunakan dalam perancangan desain logo 

Excelsior. Pertimbangan akan penggunaan kata kunci yang telah ditemukan 

dalam proses penjabaran pola pikir menghasilkan sebuah konsep kreatif yaitu 

bagaimana menghasilkan sebuah desain logo sebagai identitas utama dari 

Excelsior yang dapat mencerminkan citra kemewahan, eksklusif dan kualitas 

sementara tetap memberikan kesan modern, aman, nyaman, dan profesional. 

Pembuatan konsep kreatif ini juga menjawab ketiga kebutuhan Excelsior 

yang telah diidentifikasi dengan cara meninggalkan citra lama yang dimiliki oleh 

PO. Benteng Jaya, menonjolkan kekuatan Excelsior dalam hal kualitas dan mutu, 

serta menawarkan nilai lebih dalam hal fasilitas dan pelayanan sebagai nilai 

tambah penjualan.  
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