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BAB III  

METODOLOGI 

3.1.! Metodologi Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. 

Adapun beberapa teknik yang digunakan yaitu : 

1.! Wawancara 

Menurut Afrizal (2014), wawancara merupakan proses dimana dua orang 

bertukar pikiran melalui tanya jawab sehingga dapat memunculkan data yang 

ingin diketahui (hlm. 137). Dengan teknik ini, penulis akan melakukan 

wawancara dengan pemilik dari Marketplays untuk mendapatkan informasi-

informasi internal perusahaan seperti, visi dan misi, value dan lain-lain. Selain 

itu, penulis juga akan melakukan wawancara dengan target market 

Marketplays yaitu laki-laki dan perempuan berumur 20 – 37 tahun untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam perancangan identitas visual 

Marketplays. 

2.! Studi Pustaka 

Menurut Afrizal (2014), studi pustaka merupakan salah satu langkah yang 

penting dalam penelitian. Sumber studi pustaka didapat dari kajian teori yang 

berkaitan dengan topik penelitian. Studi pustaka dapat diperoleh dari buku, 

jurnal, dan sumber-sumber lainnya (internet, Koran,dll) (hlm. 123). Dengan 

teknik ini, penulis akan mempelajari beberapa buku yang terkait dengan e-
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commerce khususnya e-marketplace, consumer behavior, brand, visual 

identity, logo dan elemen desain untuk menjadi referensi dalam perancangan 

identitas visual Marketplays. 

3.! Observasi 

Menurut Afrizal (2014), observasi merupakan suatu pengamatan terhadap 

kejadian di sekitar, tindakan kelompok tertentu dengan cara menjadi bagian 

ditengah-tengah kehidupan manusia yang diteliti (hlm. 21). Dengan teknik ini, 

penulis akan melakukan observasi eksisting terhadap kompetitor-kompetitor 

Marketplays saat ini dengan mempelajari karakteristik identitas visual yang 

mereka miliki serta membandingkan segala kekurangan dan kelemahan yang 

dimiliki Marketplays dibandingkan dengan kompetitornya. Dengan hal 

tersebut, diharapkan penulis dapat membuat sebuah identitas visual baru yang 

lebih outstanding dan memiliki karakteristik yang lebih kuat dibandingkan 

kompetitor.  

3.1.1.! Wawancara dengan owner Marketplays 

Pada tanggal 8 Maret 2017, penulis melakukan wawancara dengan Christina Rusli 

selaku Chief Executive Officer dari Marketplays. Pada saat itu wawancara 

berfokus untuk mendapatkan data-data seputar Marketplays berkaitan dengan 

sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, hingga perkembangan perusahaan 

dari awal sampai sekarang. 

 Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Marketplays telah 

terbentuk sejak tahun 2015 dengan mengeluarkan website versi beta yang 
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memiliki konsep E-Marketplace umum yang menjual semua jenis barang. 

Pengeluaran versi beta ini dimaksudkan untuk melakukan tes atau uji coba pasar 

untuk mengetahui respon yang ada. Pada tahun 2016, Marketplays melakukan 

pivot ke segmen leather goods karena mengetahui bahwa segmen pasar pecinta 

leather goods di Indonesia cukup besar dan terus meningkat. Dan pada 

pertengahan tahun, Marketplays memperluas pasar ke segmen handmade craft 

lainnya, seperti kerajinan keramik dan kayu. 

 Chistina Rusli juga menyebutkan bahwa Marketplays ingin menjadi 

sebuah e-commerce yang merupakan tujuan pertama anak – anak muda Indonesia 

(berusia 20 – 36 tahun)  ketika mencari barang – barang classic craftsmanship dan 

urban lifestyle yang berasal dari brand–brand lokal Indonesia dengan kualitas 

yang dapat bersaing dengan brand–brand luar negeri. Marketplays sendiri 

memiliki target pasar berupa anak-anak muda, baik laki-laki maupun perempuan 

dengan usia 20-36 tahun yang berada pada kelas ekonomi menengah ke atas.  

 Di tengah-tengah persaingan E-Marketplays yang semakin ramai di 

Indonesia, Christina Rusli menyadari bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia 

akan keberadaan Marketplays saat ini masih kurang jika dibandingkan dengan 

kompetitornya, seperti Shopdeca, Qlapa dan Bobobobo. Oleh karena itu, Chistina 

Rusli menginginkan suatu perkembangan dari Marketplays agar memiliki brand 

awareness yang tinggi dikalangan anak-anak muda Indonesia. 
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Gambar 3.1. Foto Wawancara Dengan Owner 
(Dokumentasi Pribadi) 

3.1.2.! Observasi Eksisting 

Pada bagian ini, penulis melakukan observasi eksisting dengan melakukan 

pengamatan terhadap kompetitor-kompetitor yang dimiliki Marketplays maupun 

keadaan Marketplays saat ini. Adapun hasil observasi yang telah dilakukan, yaitu: 

1.! Shopdeca 

 

Gambar 3.2. Logo Shopdeca 
(https://files.sirclocdn.xyz) 

Shopdeca merupakan E-Marketplace yang berasal dari Indonesia dan sudah 

terbentuk sejak tahun 2013. Shopdeca memiliki segmentasi dalam hal lifestyle dan 

didalamnya menjual produk-produk seperti peralatan rumah tangga, barang-
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barang yang cocok untuk dijadikan hadiah dan juga barang-barang fashion anak 

muda yang berasal dari brand-brand luar negri dan lokal.  

 Melihat identitas visual dari Shopdeca saat ini, dapat disimpulkan bahwa 

Shopdeca menggunakan logo dengan jenis logotype berikut dengan tagline 

mereka yaitu “Discover your lifestyle”. Menurut penulis, logo yang dibuat sudah 

cukup modern dan memiliki daya tarik yang cukup kuat dengan penggunaan 

warna oranye yang menjadi emphasis dari logo tersebut. Hanya saja penulis 

belum dapat menginterpretasikan makna dari bentuk huruf D yang dibuat tersebut. 

2.! Qlapa 

 

Gambar 3.3. Logo Qlapa 
(https://blog.qlapa.com/wp-content/uploads/2015/08/Qlapa-logo-colour.png) 

Qlapa merupakan E-Marketplace yang berasal dari Indonesia dan sudah terbentuk 

sejak tahun 2015.  Qlapa adalah situs jual beli online untuk produk handmade dan 

kerajinan tangan seperti furnitur kayu, perhiasan, hiasan gantung, lukisan, dompet 

kulit, dan produk buatan tangan lainnya.  

 Pemberian nama Qlapa terinspirasi dari pohon kelapa yang telah 

dimanfaatkan selama ratusan tahun oleh orang Indonesia untuk membuat berbagai 

jenis kerajinan tangan yang sering digunakan untuk pemenuhan kehidupan sehari-
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hari. Selain buah kelapa yang dapat diminum dan dimakan, hampir seluruh bagian 

dari pohon kelapa dapat diolah menjadi sesuatu yang berguna. Filosofi tersebut 

diharapkan dapat berjalan pada E-Marketplace Qlapa ini. 

 Melihat identitas visual dari Qlapa, dapat disimpulkan bahwa Qlapa 

menggunakan logo dengan jenis logotype. Menurut penulis, logo yang dibuat 

sudah dapat merepresentasikan filosofi kelapa yang diinginkan dengan 

penggunaan bentuk yang menyerupai buah kelapa dan penggunaan warna hijau 

yang merupakan warna dari buah kelapa itu sendiri. Namun, citra Qlapa sebagai 

sebuah online Marketplace masih kurang diketahui. Qlapa juga belum memiliki 

tagline yang mampu merepresentasikan apa Qlapa itu. 

3.! Bobobobo 

 

Gambar 3.4. Logo Bobobobo 
(https://cdnid.techinasia.com/wp-content/uploads/2014/04/Bobobobo-logo.jpg) 

Bobobobo merupakan E-Marketplace yang berfokus pada produk-produk travel, 

fashion dan lifestyle. Kebanyakan produk yang dijual adalah produk-produk yang 

berasal dari brand-brand luar negri dengan target pasar untuk ekonomi Atas. 
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Bobobobo menggunakan logo dengan jenis logotype. Setelah melihat 

identitas visual dari Bobobobo, kesan pertama yang penulis dapatkan adalah 

modern dan simpel. Logo tersebut mengandung teori gestalt yaitu similarity 

dengan penggunaan garis dan dot yang disusun secara konsisten dan teratur. 

Menurut penulis, logo tersebut unik dan mudah diingat. Penggunaan nama yang 

dipakai juga unik dan mudah diucapkan serta diingat. 

4.! Marketplays 

 

Gambar 3.5. Logo Marketplays 
(https://marketplays.id/uploads/store/3a0f2a956f109e01133a4a2f13b3d29b.png) 

Dari pengamatan yang penulis lakukan terhadap identitas visual Marketplays saat 

ini, dapat disimpulkan bahwa Marketplays menggunakan logo dengan jenis 

logotype. Menurut penulis, logo yang ada saat ini belum memiliki karakteristik 

dan merepresentasikan Marketplays sebagai sebuah online Marketplace yang 

menjual produk-produk kerajinan dari brand-brand lokal Indonesia. Pada logo ini 

belum terdapat bentuk yang dapat diidentifikasi serta dipahami yang 

mengakibatkan logo tersebut sulit untuk diingat. 
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5.! Perusahaan – perusahaan berbasis teknologi 

 

Gambar 3.6. Logo Perusahaan Berbasis Teknologi 
(https://bukudigitals.files.wordpress.com/2012/08/logo-handphone.png?w=869) 
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Pada gambar tersebut, terdapat beberapa contoh logo perusahaan di dunia yang 

merupakan perusahaan dengan basis teknologi. Dari hasil pengamatan yang 

penulis lakukan dengan melihat contoh-contoh logo tersebut, penulis 

mendapatkan beberapa ciri khas tertentu yang dapat ditemukan pada beberapa 

logo di atas. Salah satu persamaan yang dimiliki beberapa logo di atas adalah 

penggunaan warna merah, kuning, hijau dan warna yang paling banyak muncul 

yaitu warna biru. Setelah melakukan observasi lanjutan, penulis mengetahui 

bahwa warna biru adalah warna yang identik dengan warna teknologi, sehingga 

seringkali digunakan oleh perusahaan-perusahaan berbasis teknologi. 

 Selain penggunaan warna, persamaan lainnya yang dimiliki logo-logo 

tersebut adalah penggunaan Logotype dengan karakteristik font yang tebal. Dari 

hasil pengamatan penulis, penggunaan font dengan karakteristik tersebut 

membuat logo-logo perusahaan di atas dapat terlihat dengan jelas dan tampil 

stand-out ketika disandingkan dengan logo-logo lainnya karena memiliki 

Legibility dan Readibilty yang baik. 
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6.! Logo E-commerce 

 

Gambar 3.7. Logo Perusahaan Berbasis Teknologi 
(h t t p s : / / g o o . g l / i L q 1 p W) 

Gambar di atas merupakan contoh-contoh logo dari berbagai brand E-commerce 

dengan beragam kategori, seperti tour & travel, online marketplace, luxury 

shopping dan lain sebagainya.  

 Dari pengamatan yang penulis lakukan dengan menganalisa logo-logo 

tersebut, terdapat beberapa persamaan karakteristik yang digunakan pada 

beberapa logo di atas. Salah satu persamaan tersebut adalah penggunaan logo 

dengan bentuk logotype. Pada kategori online marketplace, karakteristik font yang 

digunakan adalah font jenis bold dengan penggunaan warna-warna yang menarik 
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perhatian. Hasil pengamatan tersebut menjadi pertimbangan penulis untuk 

membuat sebuah logo yang dapat menggambarkan Marketplays sebagai sebuah 

online marketplace. 

3.2.! Metodologi Perancangan 

Metode perancangan yang penulis gunakan adalah metode yang ditulis oleh Robin 

Landa dalam buku Graphic Design Solution (2001). Di dalam buku tersebut 

dijelaskan mengenai tahapan pemecahan masalah dalam proses perancangan 

desain. 

3.2.1.! Perancangan Logo 

1.! Orientation/Material Gathering 

Pada tahap pertama hal yang dilakukan adalah mencari data, informasi, dan 

riset. Dalam mencari data dilakukan pertanyaan dengan bentuk 5W+1H yang 

terdiri atas pertanyaan apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana. 

Penulis akan melakukan wawancara langsung kepada pemilik Marketplays 

untuk mendapatkan berbagai informasi yang bersifat internal seputar 

Marketplays. 

2.! Analysis/Discovery/Strategy 

Pada tahap kedua penulis akan melakukan analisis terhadap data yang 

didapatkan dari tahap pertama. Permasalahan pokok akan ditemukan pada 

tahap ini, sehingga pendekatan akan bisa ditentukan dalam perancangan. 

Konsep akan ditemukan pada tahap ini, dan menjadi dasar dari perancangan. 
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3.! Conceptual Design/Visual Concept 

Pada tahap ini difokuskan dengan pencarian ide, bagaimana pendekatan sudah 

dipikirkan secara visual. Pencarian ide dilakukan dengan melakukan 

mindmapping dan brainstorming. 

4.! Design Development 

Proses desain dilakukan pada tahap ini. Penulis akan melakukan proses desain 

dengan sketsa sesuai dengan konsep dan ide. Pada tahap ini akan dilakukan 

trial and error pada desain sampai ditemukan bentuk visual akhir. 

5.! Implementation 

Pada tahap ini penulis akan melakukan implementasi atas desain yang telah 

dibuat. 
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