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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  3.1.

Penulis melakukan pengumpulan data-data yang akan berguna bagi perancangan 

Tugas Akhir dengan beberapa metode pengumpulan yang dijelaskan oleh Bungin 

melalui bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi (2013). 

Menurut Bungin (2013), metode pengumpulan data dibagi menjadi beberapa 

metode yaitu metode kuantitatif  yang terdiri dari metode kuesioner, wawancara, 

observasi, dan dokumentasi serta metode kualitatif yang terdiri dari metode 

wawancara mendalam dan obesrevasi partisipasi. Penulis menggunakan 3 metode 

pengumpulan data yang dijelaskan oleh Bungin (2013) yaitu wawancara, 

observasi, dan kuisioner (hlm 13). 

3.1.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada Ibu Hetty Awi selaku pemilik 3Mongkis untuk 

mengetahui lebih dalam tentang produk yang ditawarkan oleh 3Mongkis serta 

sejarah perkembangan 3Mongkis. Wawancara yang dilakukan oleh 3Mongkis 

juga bertujuan untuk mengetahui target pasar 3Mongkis.  

3.1.1.1. Wawancara kepada Ibu Hetty Awi  

Penulis melakukan wawancara kepada ibu Hetty Awi selaku pemilik 3Mongkis di 

daerah Alam Sutera,Tangerang pada tanggal 25 February 2017. 3Mongkis 

merupakan clothing line yang bediri sejak tahun 2009. Pada awalnya, 3Mongkis 

merupakan sebuah toko baju tanpa sebuah brand. Beberapa saat setelah 3Mongkis 
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berjalan, sang pemilik memiliki sebuah ide untuk membuat koleksi pakaian 

sendiri sehingga munculah ide untuk membangun brand yaitu 3Mongkis. Koleksi 

pakaian 3Mongkis memilikitema yaitu fun & active serta terinspirasi dari gaya 

hidup modern. Target market yang ingin dituju oleh Ibu Hetty Awi adalah wanita 

berumur 20-35 tahun dengan kelas ekonomi menengah sampai dengan menengah 

bawah.  

 

Gambar 3.1. Logo 3mongkis 

 (Sumber: 3mongkis.com , 2017) 

 

Koleksi yang disediakan oleh 3Mongkis adalah pakaaian wanita berupa 

baju, celana, dress, dan aksesoris. Pakaian yang dijual oleh 3Mongkis adalah hasil 

desain dan diproduksi sendiri oleh Hetty dan tim desainer. Pakaian yang dijual 

oleh 3 mongkis menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dengan harga yang 

terjangkau. Setiap bulannya tim desainer 3Mongkis dapat menghasilkan kurang 

lebih 30 macam desain pakaian baru. Bahan utama yang menjadi ciri khas 

3Mongkis adalah bahan katun karena bahan katun memiliki serat tipis dan kuat. 

Bahan katun juga nyaman saat dipakai sehingga bahan ini cocok dipakai untuk 

orang Indonesia. Saat ini 3Mongkis memiliki 95 macam atasan, 12 macam 

bawahan, 38 macam dress, 3 macam jumpsuit, dan 24 macam jaket.  
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Gambar 3.2. produk 3mongkis 

 (Sumber: 3mongkis. com , 2017) 

 

3Mongkis memiliki website sejak tahun 2014, dan sudah memiliki 

pelanggan yang berasal dari website. Pelanggan yang menggunakan website tidak 

hanya berasal dari jakarta, tetapi juga dari luar kota seperti Bandung, Surabaya, 

dan Medan. Selain media website, 3Mongkis memiliki akun media sosial seperti 

Facebook, Instagram, dan Line.  
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3Mongkis juga membuka booth di beberapa event seperti di Hype Pantai 

Indah Kapuk dan The Meet Market Pop Up Store di Kota Kasablanka. Namun, 

menurut Ibu Hetty hasil dari penjualan di booth belum mencapai target yang 

diinginkan oleh pemilik.  

 

Gambar 3.3. Booth 3mongkis di HYPE PIK 

 (Sumber: Instagram.com/3mongkis, 2016 ) 

3.1.1.2. Wawancara Kepada User 3Mongkis 

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa pengguna pakaian 3Mongkis 

yaitu perempuan berusia 22 tahun. Survei dilakukan pada Rabu, 14 Desember 

2016, mengenai kepuasan saat menggunakan pakaian yang digunakan oleh 
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3Mongkis, responden memberi tanggapan positif tentang pakaian 3Mongkis dan 

merasa semakin pede karena gaya dari pakaian 3Mongkis unik dan populer. 

Responden juga merekomendasikan untuk membeli pakaian 3Mongkis karena 

pakaian yang ditawarkan oleh 3Mongkis memiliki bahan yang enak dan dipakai. 

3.1.2. Observasi 

Penulis melakukan observasi di 2 toko 3Mongkis untuk mengetahui tingkah laku 

para pelanggan 3Mongkis saat membeli produk sehingga penulis dapat 

mengetahui tentang produk serta kegiatan promosi yang mereka lakukan. 

Observasi juga dilakukan untuk mengetahui kebiasaan dari kompetitor dan 

mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kompetitor 3Mongkis. Penulis juga 

melakukan observasi di booth 3Mongkis pada saat mengikuti sebuah pameran. 

3.1.2.1. Observasi Toko 3Mongkis di Mangga Dua 

Penulis melakukan observasi pada tanggal 20 Februari 2017 di pusat fashion ITC 

Mangga Dua lantai 4 untuk mengamati toko 3Mongkis dan pesaingnya. Saat 

observasi, penulis mengajak seorang user yaitu Stefanny untuk mencoba pakaian 

yang dijual oleh 3Mongkis dan pesaingnya. Selain itu penulis juga 

memperhatikan tampilan toko 3Mongkis dan pesaingnya sehingga penulis dapat 

mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh 3Mongkis.  

 Penulis mendatangi toko pesaing pertama yaitu Chocochips Botique yang 

merupakan salah satu pesaing 3Mongkis. Chocochips Botique memiliki 

penampilan toko yang berbeda dengan 3Mongkis dan pesaing yang kedua yaitu 

Yuan Clothing. Chocochips Botique memiliki jenis pakaian yang feminim 

menurut Stefanny, pakaian yang dijual nyaman dipakai namun bahannya agak 
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kaku. Pakaian oleh Chocochips Botique merupakan campuran dari barang impor 

dan produksi sendiri. Penulis juga bertanya kepada penjaga toko tentang 

Chocochips Botique, penulis mendapatkan informasi bahwa Chocochips Botique 

memiliki beberapa cabang di Jakarta yaitu di daerah PIK, Lippo Mall Puri, dan 

baru membuka cabang di Surabaya. Penulis melakukan observasi ke beberapa 

toko milik Chocochips Botique, penggunaan logo disetiap toko Chocochips 

Botique konsisten, disetiap toko selalu memiliki logo di bagian tengah tokonya 

dan hanya memiliki perbedaan visual pada toko di mangga dua. 

 

Gambar 3.4. Chocochips boutique 
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Gambar 3.5. Chocochips boutique 

 (sumber: instagram.com) 

  

 Yuan Clothing merupakan salah satu toko yang menjadi pesaing dari 

3Mongkis dan memiliki jumlah toko terbanyak yaitu sebanyak 3 cabang di ITC 

Mangga Dua dan 2 toko di Surabaya. Saat penulis melakukan observasi, toko ini 

sedang mengadakan promo diskon ulang tahun toko tersebut sehingga harga 

barang yang dijual lebih murah dibandingkan dengan kedua pesaingnya. Pakaian 

yang dijual lebih bervariasi mulai dari segi bahan dan model, namun beberapa 

pakian memiliki bahan yang agak kasar dan kaku tetapi mereka juga memiliki 

pakaian yang memiliki bahan yang nyaman untuk dipakai juga. Penulis juga 

bertanya kepada penjaga toko tentang produk yang dijual oleh Yuan namun 

penjaga toko tidak dapat menjawab pertanyaan penulis seputar bahan dan 

produksi pakaian yang mereka jual. Saat penulis melakukan observasi, Yuan 

sedang didatangi beberapa calon pembeli yang berumur kurang lebih 25-30 tahun. 

Toko milik yuan memiliki konsistensi pada penggunaan logo dan menggunakan 
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warna merah sehingga toko milik yuan lebih menonjol dibanding toko lainnya. 

Penggunaan logo juga digunakan disetiap produk milik yuan. 

 

Gambar 3.6. Yuan Clothing 

 

 Penulis lalu melakukan observasi di toko 3Mongkis. Letak toko 3Mongkis 

cukup startegis, namun toko 3Mongkis hanya sesekali didatangi oleh calon 

pembeli dibandingkan dengan pesaingnya. Pakaian yang ditawarkan oleh 

3Mongkis cukup bervariasi. User yang dimintai tolong oleh penulis merasa bahwa 

pakaian nyaman dipakai, namun produk yang ditawarkan memiliki harga yang 

sedikit tinggi. Penulis bertanya kepada penjaga toko seputar produk yang dijual, 

penulis mendapatkan data yang sesuai dengan hasil wawancara kepada pemilik 

3Mongkis yaitu tentang bahan yang digunakan oleh 3Mongkis dan proses 

produksi produknya. Penjaga toko juga menawarkan beberapa aksesoris yang 

dijual seperti Patch tempel untuk baju. Menurut user yang penulis ajak, visual 
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toko 3mongkis tidak menarik dibandingkan dengan kompetitor yang sudah 

disebutkan diatas. 

 

Gambar 3.7. 3Mongkis 

 

 Penulis mengkumpulkan hasil observasi kedalam tabel SWOT masing-

masing toko yaitu: 

Tabel 3.1. SWOT 3Mongkis 

3Mongkis 

Strenght Weakness 

Selalu Koleksi baru setiap bulan 

sehingga dapat mengikuti trend dengan 

cepat, Bahan berkualitas, bekerjasama 

dengan beberapa fashion influencer. 

Modelnya Casual. 

 

Visual toko dan booth masih belum 

konsisten misalnya pada sign toko yang 

memiliki spacing antara huruf yang 

berbeda. 
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Opportunities Threat 

Banyaknya permintaan fashion bagus 

dengan harga yang terjangkau, Bisnis 

online 

Banyaknya kompetitor sejenis, 

Kepercayaan pelanggan terhadap brand 

yang lebih besar (zara) 

 

Tabel 3.2. SWOT Yuan Clothing 

Yuan Clothing 

Strenght Weakness 

Memiliki visual toko yang mudah 

diingat karena menggunakan warna 

yang cukup terang, visual setiap toko 

konsisten, begitu juga dengan 

penggunaan logo pada produk. 

Kualitas produk dibawah pesaing, 

penjaga toko tidak mengetahui tentang 

produk. 

Opportunities Threat 

Banyaknya permintaan fashion bagus 

dengan harga yang terjangkau, Bisnis 

Online 

Banyaknya kompetitor sejenis, 

Kepercayaan pelanggan terhadap brand 

yang lebih besar (misal: zara) 
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Tabel 3.3. SWOT Chocochips Botique 

Chocochips Botique 

Strenght Weakness 

Memiliki ciri khas pada bentuk toko 

dan visual toko yang terlihat manis dan 

feminim. Produk yang ditawarkan lebih 

feminim, Produknya bervariasi, 

memiliki toko yang banyak, Suasana 

toko yang unik. 

Model fashion lebih sedikit dibanding 

kompetitor. Penggunaan logo pada 

produk tidak konsisten. 

Opportunities Threat 

Banyaknya permintaan fashion bagus 

dengan harga yang terjangkau, Bisnis 

online. 

Banyaknya kompetitor sejenis, 

Kepercayaan pelanggan terhadap brand 

yang lebih besar (zara) 

 

3.1.2.2. Observasi Booth 3Mongkis di Meet Market Kota Kasablanka 

Penulis melakukan observasi booth 3Mongkis di Kota Kasablanka pada hari Senin 

tanggal 20 Maret 2017. Tujuan dari observasi ini adalah untuk melihat media 

yang digunakan oleh 3Mongkis saat membuka booth. Untuk menginformasikan 

bahwa 3Mongkis membuka booth di Kota Kasablanka, 3Mongkis mengandalkan 

media sosial Instagram. Booth berlangsung mulai dari tanggal 13 Maret 2017 

sampai dengan tanggal 26 Maret 2017. Lokasi booth berada di bagian tengah 

bazaar, dan logo 3Mongkis dapat terlihat dengan jelas. Namun terdapat perbedaan 

spacing pada logo utama booth  dengan logo pada sign toko. Untuk 
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memperkenalkan produk 3Mongkis, para penjaga hanya memperlihatkan display 

produk kepada calon pembeli dan memberitahu akun Instagram melaui kata-kata. 

Booth 3Mongkis tidak memiliki media untuk menginformasikan produk yang 

mereka miliki seperti brosur, kartu nama, dan katalog. Penulis juga melakukan 

observasi kepada booth yang serupa dimana booth tersebut memperkenalkan 

produknya dan memberikan kartu nama perusahaan yang mencantumkan website 

maupun media sosial perusahaan tersebut. 

 

Gambar 3.8. Lokasi booth 3Mongkis dari luar pameran di Kota Kasablanka 
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Gambar 3.9. Lokasi booth 3Mongkis pameran di Kota Kasablanka 

 

Kesimpulan dari observasi yang penulis lakukan adalah 3Mongkis masih 

memiliki kekurangan dalam visual toko dan booth.  

3.1.2.3. Observasi Website dan Media Sosial 3Mongkis 

Penulis melakukan observasi media sosial dan website milik 3Mongkis serta Yuan 

Cloth dan Chocochips Boutique sebagai pesaing. Media sosial yang mereka miliki 

adalah Instagram, Facebook, dan Youtube. Penulis hanya melakukan observasi 

pada media Facebook dan Instagram karena media youtube yang mereka gunakan 

tidak terlalu aktif. Terakhir kali mereka mengunduh konten di Youtube adalah 

sekitar 1 tahun yang lalu.  

Ketiga toko baju tersebut lebih aktif di Instagram untuk 

mengkomunikasikan produknya serta event seperti booth di media sosial tersebut. 

Namun ketiga toko baju ini memiliki perbedaan dalam jumlah followers dan 

konten yang mereka unduh. 
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 Pada akun Instagram milik Chocochips Boutique, dalam satu hari mereka 

dapat mengunduh sekitar 4-10 konten yang memuat tentang produk mereka, 

ucapan hari raya, quotes, dan feedback dari pelanggannya. Setiap post yang 

terdapat produk mereka selalu memiliki keterangan ukuran, warna, serta harga 

dari produk. Konten yang mereka unduh di instagram cukup konsisten karena 

mereka menunjukan produk yang mereka jual dengan jelas. Chocochips memiliki 

pengikut di akun media sosial instagram sebanyak 188.000 pengikut.  

 

Gambar 3.10. Instagram Chocochips Boutique 

 

Meskipun aktif pada media sosial Instagram, Yuan hanya mengunduh 

konten ke instagram setiap 3 hari sekali. Dalam 1 hari Yuan dapat mengunduh 1-3 

foto saja. Konten yang diunduh hampir sama seperti Chocochips yaitu produk 

mereka, ucapan hari raya, dan quotes. Yang membedakan adalah isi dari konten 
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yang mereka unduh, Yuan menekankan alamat website mereka disetiap konten 

yang mereka unduh. Keterangan tentang produk memuat harga, jumlah warna, 

dan ukuran. Jumlah followers Yuan adalah sebanyak 123.000 pengikut. 

 

Gambar 3.11. Instagram Yuan Clothing  

  

Pada Akun Instagram milik 3 Mongkis, penulis melihat perbedaan yang 

dibandingkan kompetitornya. 3Mongkis mengunduh setiap hari dengan jumlah 

unduhan konten sebanyak 2 konten per harinya. Yang menjadi pembedanya 

adalah kontennya lebih didominasi oleh konten yang diambil dari akun Instagram 

orang lain dan berisikan quotes. Tetapi 3Mongkis juga mengunduh feedback dari 
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pelanggan mereka, namun isi konten terkadang tidak menyebutkan keterangan 

dari produk tersebut. Pada konten yang berisikan produk hanya berisikan quotes 

ditambahkan dengan nama produk. Jumlah pengikut Instagram 3Mongkis 

sebanyak 15.200 pengikut. 

 

Gambar 3.12. Instagram Yuan Clothing 

 

 Pada media sosial Facebook, Chocochips tergolong paling aktif didalam 

media ini dan memiliki halaman untuk jual beli produk. 
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Gambar 3.13. Facebook Chocochips 

 

 Akun Facebook 3Mongkis dan Yuan jarang mengunduh konten kedalam 

Facebook. Selain itu mereka hanya mengunduh konten yang sama dari Instagram. 
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Gambar 3.14. Facebook 3Mongkis 
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Gambar 3.15. Facebook Yuan Clothing 

 

 Website milik 3Mongkis, Yuan, dan Chocochips memiliki tampilan yang 

kurang lebih sama. Tetapi 3Mongkis memiliki tampilan yang sedikit berbeda 

dibandingkan kedua kompetitornya saat menampilkan produknya di website. 

3Mongkis memperlihatkan produknya dengan tampilan 2 kolom sehingga dapat 
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menampilkan produk dengan gambar yang lebih besar. Namun Chocochips dan 

Yuan menampilkan banyak produk pada halaman webnya. 

 

Gambar 3.16. Website 3Mongkis 

 

 

Gambar 3.17. Website Chocochips 
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Gambar 3.18. Website Yuan Clothing  

 

 Kesimpulan dari observasi media sosial dan website 3Mongkis dan 

kompetitornya adalah 3Mongkis masih memiliki kekurangan dalam konsistensi 

visual logo. 

3.1.3. Kuesioner 

Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode kuisioner. Kuisioner dibuat 

melalui Google Form dan disebarkan melalui media sosial Facebook dan Line. 

Kuisioner ini diperuntukan untuk responden perempuan dengan umur 20-35 tahun 

yang tinggal di daerah Jabodetabek untuk mengetahui apakah masyarakat 

mengetahui 3Mongkis. 

Hasil dari Kuisioner menunjukan bahwa target wanita berumur 20-35 tahun belum 

mengetahui adanya clothing line 3Mongkis dan pesaing 3Mongkis lebih dikenal 

oleh target. 
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Gambar 3.19. Hasil Kuisioner 1 

 

Penulis juga mencari tahu media yang membuat seseorang dalam membeli produk 

fashion. Media sosial menjadi salah satu faktor seseorang untuk membeli suatu 

produk fashion. 

 

Gambar 3.20. Hasil Kuisioner 2 

 

 Metodologi Perancangan 3.2.

Metode perancangan ini berfungsi sebagai acuan dan langkah yang akan ditempuh 

oleh penulis dalam melaksanakan tahapan dalam pengerjaan hingga selesai. 
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Menurut Sachari pada bukunya yang berjudul Budaya Visual Indonesia (2007), 

ada 3 unsur desain yang mendukung hasil dari desain, yaitu: 

1. Pengumpulan data 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui metode pengumpulan yang 

sudah dipaparkan, yaitu menggunakan metode observasi, kuisioner, 

wawancara, dan studi pustaka. Penulis melakukan observasi ke toko-toko 

milik 3mongkis dan pesaingnya untuk mengetahui apa saja kelebihan dan 

kekurangan pada identitas visual toko. Penulis juga melakukan wawancara 

kepada pemilik toko 3mongkis untuk mengetahui informasi tentang 

3mongkis. Kuisioner bertujuan untuk mengetahui tanggapan masyarakat 

tentang 3mongkis. 

2. Konsep 

Penulis akan mengolah data yang penulis dapatkan sehingga dapat 

dikembangkan lebih lanjut untuk menemukan hal-hal baru yang dapat 

digunakan dalam proses pembuatan karya. Pada tahap ini penulis 

menentukan bentuk, warna, hingga solusi dalam menyelesaikan masalah. 

3. Pembentukan 

Penulis melakukan proses desain terhadap kosep yang telah ditentukan. 

Pada proses ini penulis akan melakukan pemecahan masalah yang 

ditemukan pada saat riset. Setelah desain siap, penulis melakukan proses 

produksi untuk menyelesaikan proses pembentukan. Pada tahap ini penulis 

melakukan eksekusi pada logo dan graphic standard manual sebagai 

acuan penggunaan logo. 

Perancangan Brand  Identity..., Winson Suryadi, FSD UMN, 2017




