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BAB III 

 ANALISIS DATA PENELITIAN 

3.1.  Gambaran Umun 

Penulis melakukan penelitian yang bertujuan mendapatkan data-data untuk 

merancang ulang logo Putra KJU. Dalam pengumpulan data penulis  menggunakan  

kuesioner, observasi, wawancara dan studi pustaka. Penulis melakukan penyebaran 

kuesioner pada tanggal 4-6 april 2016.  

 Penulis melakukan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi masalah 

yang pada travel Putra KJU. Pada berapa 15 Januari 2016 penulis melakukan 

wawancara Bapak Eko selaku bendahara travel Putra KJU untuk mendapatkan 

informasi yang penulis butuhkan. Metode studi pustaka yang penulis lakukan untuk 

mendapatkan teori-teori yang membantu dalam perancangan re-branding travel Putra 

KJU. 

 Perancangan ini dilakukan untuk membuat travel Putra KJU lebih dikenal dan 

di minati oleh masyarakat. Dalam permasalahan ini adalah travel Putra KJU kurang 

dikenal dan kurang diminati dikalangan masyarakat sehingga kurangnya pendapatan 

yang dirasakan oleh travel Putra KJU. 

 

Perancangan Logo... M. Nazaruddin Shihab, FSD UMN, 2016



27 

3.1.1. Sejarah Singkat Putra KJU 

Putra KJU adalah perusahan transportasi yang bergerak di bidang travel. Perusahaan 

yang bergerak dalam model transportasi yang terdiri dari transportasi bus, mini bus, 

dan elf. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2008 yang bertempat dikawasan Citra 

Raya, Cikupa dan dimotori oleh bapak H. Supriyanto. Usaha ini sendiri memulai 

perjalanan nya dengan rute Citra Raya menuju Karawaci. Pada awalnya perusahaan 

travel Putra KJU ini hanya memiliki beberapa kendaraan saja dan kemudian 

seiringnya waktu semakin bertambah jumlah kendaraan nya dan juga menambahkan 

rute nya ke berbagai tempat. 

 

Gambar 3.1. Logo putra kju 
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 Perusahaan transportasi ini bernama Putra KJU dimana nama KJU ini berasal 

dari singkatan yang artinya Kerja Jasa Usaha (KJU), pemberian nama ini didasarkan 

pada pengharapan pemiliki perusahaan agar selalu rejeki dan usahanya. Sedangkan 

nama Putra diambil dari beliau yang dimana seorang putra. 

3.1.2. Analisa SWOT Travel Putra KJU 

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui lebih terperinci mengenai streight 

(kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang). Dan threat (ancaman) dari 

travel Putra KJU. Hasil ini penulis dapatkan melalui kuesioner pada tanggal 13 Maret 

2016. Hasil analisa SWOT yang penulis dapatkan sebagai berikut: 

1. Streight (kekuatan) 

a. Murahnya harga menjadikan daya tarik bagi konsumen untuk 

menggunakan jasa travel Putra KJU. Dengan murahnya harga tiket dari 

travel ini menjadikan kekuatan pada travel Putra KJU. 

b. Dengan cepatnya penanganan dan laju dari travel Putra KJU ini membuat 

konsumen bisa meminimalisir waktu. 

2. Weakness (kelemahan) 

a. Kurangnya brand yang dimiliki Putra KJU kurang baik sehingga 

masyarakat masih belum mengetahuinya. 

b. Kurangnya perbaikan pada kendaraan yang membuat konsumen tidak 

merasa nyaman pada saat perjalanan. Karena kurang baiknya kendaraan 

yang sudah tidak layak menjadi kelemahan pada travel Putra KJU. 
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c. Kurangnya petugas pada ticketing sehingga menimbulkan antrian yang 

panjang, dan menjadi kelemahan pada travel Putra KJU. 

3. Opportunity (peluang) 

a. Dengan pertumbuhan trend baru, yaitu dengan fasilitas TV dan WIFI 

maka ini menjadi suatu peluang untuk memanjakan konsumen dengan 

meningkatkan fasilitas pada transportasi travel Putra KJU. 

b. Potensi travel Putra KJU cukup besar dengan keunggulan yang 

dimilikinya sehingga dapat dijadikan pilihan utama. 

4. Theats (ancaman) 

a. Kompotitor adalah salah satu ancaman yang harus di hadapi oleh travel 

Putra KJU, karena dengan banyak kompotitor yang ada travel Putra KJU 

harus meningkatkan kualitas pada brand maupun transportasi. 

b. Harga dan variasi travel pelanyanan yang ditawarkan oleh pesaing. 

Menjadikan ancaman tersendiri pada travel Putra KJU. 

c. Lingkungan sosial ataupun kondisi penduduk, kecemburuan sosial, 

ketidaksenangan terhadap travel Putra KJU. 

3.2.  Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu anak dari pemegang Travel Putra 

KJU yang bernama Bapak Eko. Wawancara berlangsung di kantor pusat Perusahaan 

travel Putra KJU (Kerja Jasa Usaha) yang berada di Jl. Boulevard Kay. Komersial 

Bunderan 4 Citra Raya, Cikupa pada tanggal 15 Januari 2016. Untuk mendapatkan 

Perancangan Logo... M. Nazaruddin Shihab, FSD UMN, 2016



30 

informasi seberapa besar peran Travel Putra KJU, berapa banyak kompotitor dan 

pendapatan sehari-harinya. 

3.2.1. Proses Wawancara 

Rangkuman wawancara: 

Penulis menanyakan kepada narasumber mengenai kapan perusahan Putra KJU 

berdiri? Kemudian narasumber menjawab: pada tanggal 2008 memulai bisnis travel. 

Lalu penulis bertanya kembali route pertama kali Putra KJU itu dari mana dan 

kemana, narasumber menjawab route pertama yaitu Citra Raya – Supermall 

Karawaci, barulah di tahun-tahun berikutnya kami memperbanyak route. Penulis 

bertanya siapa pengelola travel ini? Narasumber menjawab bapak H. Supriyanto. 

Penulis bertanya bagaimana waktu saat berdiri pendapatan omset nya? Narasumber 

menjawab: pada waktu berdiri omset Putra KJU tidak stabil karena masyarakat masih 

belum mengetahui adanya Putra KJU yang melayani travel bus. Penulis kembali 

bertanya tentang siapa saja kompotitor utama anda di Citra Raya, kemudian 

narasumber menjawab: kompotitor utama kami jelas Trans Feeder Busway Citra 

Raya dan Xtrans. Penulis bertanya siapa saja penumpang/konsumen travel Putra KJU 

apa sebagian besar mereka adalah karyawan? Narasumber menjawab: pengguna 

travel Putra KJU dari semua kalangan mulai dari anak sekolah, anak kuliahan, dan 

orang kantoran. Penulis memberi pertanyaan terakhir yaitu tentang seberapa banyak 

penumpang setiap harinya dan seberapa besar untung ruginya? Narasumber 
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menjawab: dalam seminggu kami tidak mementu, terkadang ramai terkadang juga 

sepi bahkan bisa cuma seorang yang naik, bila penumpang ramai kami bisa untung 

besar sehari bisa mencapai 1 juta hingga 2 juta tapi jika sepi sehari kami bisa dapat 

200 ribu saja. Jadi tidak menentu dalam pengahasilan sehari nya. 

 

Gambar 3.2. Narasumber Putra KJU 

3.2.2. Analisa Wawancara 

Hasil wawancara yang di dapat yaitu perusahaan Travel Putra KJU masih kurang 

dikenal oleh masyarakat sehingga masih kalah dalam bersaing oleh kompotitor lain 

nya. Sehingga ketidakpastian pendapatan dalam per-minggu. 
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3.3. Kuesioner 

Penulis menyebarkan kuesioner pada tangal 14 Maret 2016 untuk mengetahui 

pendapat setiap orang mengenai perusahaan Travel Putra KJU yang selama ini sudah 

beropasi dan menyalani masyarakat. Penulis menjabarkan hasil kuesioner yang 

didapat sebagai berikut: 

• Berapa umur anda?  

Dalam pertanyaan ini penulis tidak menggunakan pilihan ganda namun 

menggunakan uraian. Rata – Rata meraka berumur 20-35 tahun. 

• Apa pekerjaan anda? 

a. Pelajar   5,2% 

b. Mahasiswa   45,5% 

c. Karyawan   37,7% 

d. PNS  6,5% 

e. Lainnya   5,2% 

 

1. Apakah anda pernah menggunakan Travel Bus? 

a. Ya     83,2% 

b. Tidak    15,6% 

c. Lainnya   1,3% 

Dalam tanggapan ini lebih dari 83,1% pernah menggunakan transportasi 

travel bus dan dari 15,6% tidak pernah. 
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2. Seberapa sering anda menggunakan Travel Bus? 

a. Sering    16,9% 

b. Jarang    67,5% 

c. Tidak Pernah   14,3% 

d. Lainnya    1,3% 

Dalam tanggapan ini lebih dari 67,5% jarang menggunakan travel 

kemudian 16,9% sering menggunakan travel dan 14,3% tidak pernah 

menggunakan travel. 

 

3. Apa yang membuat anda memilih menggunakan Travel Bus? 

a. Kecepatan    33,8% 

b. Kenyamanan   24,7% 

c. Harga    33,8% 

d. Keamanan   2,6% 

e. Lainnya    5,2% 

Dalam tanggapan ini Harga dan Kecepatan memiliki persentase yang sama 

yaitu 33,8%, kemudian kenyamanan 24,7%, 5,2% Lainnya dan Keamanan 

2,6%. 
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4. Dari travel dibawah ini mana yang anda ketahui? 

a. Xtrans    31,2% 

b. Trans Feeder Citra Raya  15,6% 

c. Baraya Trans   23,4% 

d. Putra KJU    18,2% 

e. Bulan Purnama Trans  2,6% 

f. Lainnya    9,1% 

Dalam tanggapan ini disimpulkan bahwa persentase tertinggi mengenai 

penggunakan travel adalah Xtrans 31,2%. 

 

Gambar 3.3. Kuesioner 

(Sumber : Dokumentasi Penulis 2016) 

 

5. Apakah anda tahu travel Putra KJU? (Jika tidak langsung ke pertanyaan No.9) 

a. Ya     28,6% 

b. Tidak    70,1% 

c. Lainnya    1,3% 
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Dalam tanggapan ini disimpulkan bahwa masyarakat masih belum 

mengetahui Putra KJU dengan persentase 70,1%. 

 

Gambar 3.4. Kuesioner no 5 

 

6. Bila anda tahu seberapa sering anda menggunakan Travel Putra KJU? 

a. Setiap Hari   4% 

b. Seminggu Sekali   4% 

c. Jarang    72% 

d. Lainnya    20% 

Bisa disimpulkan bahwa masyarakat masih sangat jarang menggunakan 

travel Putra KJU walaupun sudah mengatahui nya, dengan persentase 

72%. 
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Gambar 3.5. Kuesioner no 6 

 

7. Bagaimana menurut anda Putra KJU? 

a. Cepat    8% 

b. Nyaman    44% 

c. Murah    20% 

d. Aman    16% 

e. Lainnya    12% 

Dalam hal ini disimpulkan masyarakat sangat memerlukan kenyamanan 

dalam transportasi ini dengan persentase 44%. 
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8. Menurut anda apa kekurangan dan kelebihan Putra KJU? 

Dalam pertanyaan ini penulis tidak menggunakan pilihan ganda namun 

menggunakan uraian. Dengan rata rata menyebutkan kekurangan pada bus 

travel yang kurang bagus dan kelebihannya banyak yang menyebutkan harga 

yang cukup murah dan cepatnya perjalanan. 

9. Pelayanan apa yang membuat anda memilih menggunakan Travel? (Bisa pilih 

lebih dari satu) 

a. Kenyamanan   63,5% 

b. Keamanan   40,5% 

c. Harga Murah   70,3% 

d. Kecepatan    59,5% 

e. Fasilitas   27% 

f. Lainnya    2,7% 

Dalam hal ini pelayanan yang membuat masyarakat memlilih 

menggunakan travel yaitu harga dengan persentase 70,3% dan di ikuti 

dengan kenyamanan dengan persentase 63,5%. 

Perancangan Logo... M. Nazaruddin Shihab, FSD UMN, 2016



38 

 

Gambar 3.7. Kuesioner no 9 

(Sumber : Dokumentasi Penulis 2016) 

 

 

10. Dari logo travel dibawah ini mana yang anda ketahui? 

a. Putra KJU    16% 

b. Xtrans    33,3% 

c. Baraya Trans   22,7% 

d. Trans Feeder Citra Raya  13,3% 

e. Lainnya    14,7% 

Dalam hal ini tentu saja travel Putra KJU masih sangat kurang dikenal 

oleh kalangan masyarakat. Persentase terkuat pada mengenalan logo yaitu 

Xtrans dengan 33,3% dan Baraya Trans 22,7%. 
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Dari kesimpulam diatas penulis mencoba mengetahui pendapat responden mengenai 

travel Putra KJU. Berdasarkan survei yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa 

travel Putra KJU memiliki branding yang kurang kuat, terlihat dari kuesioner yang 

menyatakan bahwa kurangnya dikenal oleh masyarakat, banyaknya keluhan dari 

responden mengenai transportasi yang disediakan oleh putra KJU yang sudah tidak 

layak, dan kurang meluasnya rute rute yang diberikan oleh travel Putra KJU. 

3.4. Survei 

Penulis melakukan wawancara langsung dan membagikan kuesioner kepada 

masyarakat yang berada di Tangerang. Data dan teori yang diperlukan diperoleh 

melalui wawancara mengenai travel Putra KJU kepada masyarakat yang berada di 

Tangerang. Kemudian informasi lainnya diperoleh dari berbagai pihak yang mengerti 

corporate identity yang nantinya akan membawa penyusun dalam proses redesain 

logo. Kemudian penulis juga memberika kuesioner kepada masyarakat yang berada di 

Tangerang, hal ini untuk menguatkan data-data yang penulis perlukan. 

3.5.  Observasi 

Pada tanggal 20 Febuari 2016 penulis melakukan pengumpulan data dengan 

melakukan kegiatan pengamatan pada perusahaan Putra KJU sampai sejauh mana 

pihak pengelola telah melalukan kegiatan dalam mempromosikan Putra KJU itu 

sendiri. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa travel 
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Putra KJU belum memiliki kepercayaan dari masyarakat sehingga masih banyak yang 

tidak mengenal Putra KJU. 

3.5.1. Observasi Lapangan 

Berikut ini adalah hasil dokumentasi transportasi travel Putra KJU yang berada di 

Citra Raya Cikupa. 

 

Gambar 3.8. Mini Bus Travel Putra KJU 
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Gambar 3.9. Mini Bus Travel Putra KJU 

 

 

Gambar 3.10. Bus Putra KJU 
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3.6.   Studi Existing 

Penulis melakukan proses existing dengan cara pengamatan visual dengan logo travel 

yang sudah ada. Proses ini berguna untuk dijadikan refrensi dalam perancangan re-

branding travel Putra KJU. Pengamatan ini dapat lakukan dengan melihat langsung 

objek yang diamati atau melalui internet.  

 

Gambar 3.11. Logo Travel Trans 

(Sumber : https://bandungjakarta.files.wordpress.com, 14 Juni 2016) 
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Gambar 3.12. Logo Baraya Travel 

(Sumber : http://3.bp.blogspot.com, 14 Juni 2016) 

 

 

Gambar 3.13. Logo Trans Feeder Citra Raya 

(Sumber : http://4.bp.blogspot.com, 14 Juni 2016) 
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Gambar 3.14. Logo Day Trans 

(Sumber : https://daytransjpr.files.wordpress.com, 14 Juni 2016) 

 

 

 

Gambar 3.15. Logo Trans Jaya 

(Sumber : http://2.bp.blogspot.com, 14 Juni 2016) 
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3.5.1.  Kesimpulan Studi Eksisting 

Setelah melakukan studi eksisting, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa dalam 

perusahaan travel memiliki image yang berbeda-beda dan mempunyai keunggulan 

dan kekurangnya masing-masing. Berikut data dari studi eksisting pada travel : 

• Travel Xtrans memiliki brand yang kuat dengan memfasilitaskan 

konsumennya, kenyamanan kendaraan yang diberikan fasilitas yang baik, 

on time, dan harga yang relatif murah menjadikan daya tarik bagi 

konsumen. 

• Baraya Travel menguatkan pada pelayanan nya yang sangat baik dan 

rapih, selain itu bagusnya kendaraan yang diberikan oleh Baraya Travel 

membuat konsumen tertarik penggunakan travel in dan dengan harga 

yang sangat terjangkau.  

• Trans Feeder Citra Raya memiliki pelayanan yang baik, tempat yang 

bersih dan kenyamanan kendaraan yang memiliki fasilitas yang baik. 

• DayTrans memiliki kenyaman yang baik dengan fasilitas kendaraan yang 

bagus dan harga yang murah. 

• TransJaya memiliki pelayanan yang ramah dan baik, kemudian 

kenyamanan pada kendaraan yang tergolong bersih dan cepat. 
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Selain itu setiap logo pada travel – travel yang sudah ada memilki warna dan font ciri 

khas sendiri, dalam kesimpulan itu penulis akan mempertimbangkan untuk 

perancangan logo. Penulis akan memilih warna yang nyaman pada logo travel Putra 

KJU. 

 Bentuk logo yang penulis rancang memilii unsur jalan raya dan juga kesan 

kecepatan yang menjadi unsur identik dari travel Putra KJU. Jalan raya dipilih karena 

terkesan cepat dan nyaman. 
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