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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kota Solo sebagai kota wisata batik tercatat telah mengalami peningkatan jumlah 

wisatawan selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan artikel “Kunjungan 

Wisatawan ke Solo Terus Meningkat”, Dinas Pariwisata Solo menyampaikan 

kenaikan jumlah wisatawan dari tahun 2015 sebanyak 4.142.785 wisatawan 

menjadi 4.459.884 wisatawan di akhir tahun 2017 (Pemerintah Kota Surakarta, 

2018). Banyak sektor wisata yang menjadi tujuan utama para wisatawan, terutama 

wisata kuliner dan wisata batik. 

Sejak mendapat pengakuan sebagai salah satu warisan budaya dari 

UNESCO pada 2 Oktober 2009 lalu, penjualan batik di Indonesia terus mengalami 

peningkatan penjualan dari tahun ke tahun (Idris, 2017). Saat ini, batik tidak hanya 

dianggap sebuah lembaran kain bermotif saja, namun batik telah menjadi fesyen. 

Motif batik banyak dimodifikasi, dicetak, dipadukan, dan diterapkan ke berbagai 

jenis busana, seperti gaun, kemeja, polo shirt, maupun suvenir (Widyarti, 2018). 

Batik tersebut dikenal dengan sebutan batik kontemporer. Pengembangan desain 

batik kontemporer marak terjadi di industri batik nasional melihat kebutuhan dan 

selera masyarakat sekarang.  

 Kaose Ethnicholic Solo atau biasa disingkat Kaose merupakan brand baju 

di kota Solo yang diprakarsai oleh Yayuk Sukaryani dan sudah berdiri sejak tahun 

2006. Kaose menjual berbagai jenis baju, seperti polo shirt, kaos oblong, kemeja, 
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rok, blus, dan celana. Semua produk Kaose menggunakan motif batik yang 

dimodifikasi dari batik klasik. Motif batik yang diproduksi Kaose sendiri hanya 

menempel sebagian dari keseluruhan produk, yakni pada sisi kanan atau kiri baju 

agar lebih unik. Penggunaan polo shirt sendiri didasari oleh Yayuk Sukaryani untuk 

menampilkan kesan semi-formal, dibandingkan dengan kaos oblong yang kurang 

sesuai untuk dipakai pada acara resmi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Matheus Kurniawan Susanto, selaku 

co-owner Kaose, brand Kaose memiliki target jangka panjang untuk bisa menjadi 

toko oleh-oleh yang menjual pakaian batik sebagai ciri khas kota Solo, seperti 

halnya Dagadu Djokdja dari Jogja dan Joger Pabrik Kata-Kata dari Bali. Namun, 

berdasarkan kuesioner yang telah didistribusikan, sebanyak 95% responden 

mengaku tidak pernah mendengar atau mengetahui tentang Kaose dan tidak 

menyebutkan Kaose sebagai alternatif oleh-oleh kota Solo. Hal ini menunjukkan 

tingkat brand awareness Kaose masih sangat rendah. Selain itu, mayoritas 

responden menilai persepsi mengenai brand Kaose saat ini berada di tingkat netral 

dan cenderung ke arah negatif, serta identitasnya tidak sesuai sebagai toko oleh-

oleh. Menurut Trybe (2018), persepsi netral pada sebuah brand dapat digolongkan 

berbahaya karena menunjukkan tidak adanya relasi antara brand dengan konsumen. 

Hal ini menunjukkan kualitas dan keunikan dari Kaose belum dapat terlihat melalui 

identitas yang dimiliki saat ini. 

Kualitas dan keunikan sebuah brand dapat terlihat melalui identitas yang 

digunakan oleh brand tersebut. Hal ini didukung melalui pernyataan Wheeler 

(2013) bahwa identitas suatu brand merupakan aset utama untuk membangun 
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kesadaran merek, mengomunikasikan keunikan, serta kualitas brand tersebut 

dibandingkan dengan pesaing lainnya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka 

diperlukan adanya perancangan identitas brand yang baru untuk 

mengomunikasikan keunikan dari produk Kaose Ethnicholic sebagi kaos batik etnik 

kepada konsumen. Perancangan identitas brand berupa perancangan logo yang 

akan disusun ke dalam sebuah pedoman penggunaan identitas atau graphic 

standard manual dan penerapannya dalam berbagai touchpoints. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun rumusan masalah 

dalam tugas akhir ini adalah bagaimana merancang ulang brand identity untuk 

Kaose Ethnicholic Solo? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk memberikan fokus yang jelas, tugas akhir ini dibatasi ke dalam beberapa 

batasan. Adapun penjabarannya sebagai berikut. 

1. Segmentasi 

Untuk segmentasi, batasan masalah dibagi menjadi segmentasi demografis, 

geografis, dan psikografis. 

a. Demografis: Laki-laki dan perempuan, berusia 17 - 55 tahun, status 

ekonomi sosial B sampai A atau menengah sampai atas. 

b. Geografis: Penelitian dilakukan di daerah Jabodetabek untuk mengetahui 

tingkat kesadaran merek, persepsi terhadap brand Kaose, dan perilaku 

konsumen saat melakukan wisata. 
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c. Psikografis: Menyukai batik, mencintai kebudayaan Indonesia, menyukai 

hal unik, dan senang menggunakan pakaian kasual semi-formal. 

2. Targeting 

Target utama perancangan tugas akhir ini adalah laki-laki dan perempuan 

berusia 20-29 tahun, status ekonomi sosial B sampai A atau menengah sampai 

atas, berdomisili di Jabodetabek, senang melakukan perjalanan wisata, gemar 

membeli oleh-oleh saat wisata, berwawasan luas, menyukai hal baru dan unik. 

3. Positioning 

Kaose merupakan penggagas ide kaos batik dengan sablonan tidak penuh pada 

seluruh bahan kaos di kota Solo. Positioning yang ingin dibentuk Kaose saat 

ini adalah menjadi brand yang menjual oleh-oleh dari kota Solo berupa polo 

shirt batik layaknya Dagadu Djokdja dan Joger Pabrik Kata-Kata.  

4. Perancangan brand identity baru meliputi logo dan sebuah pedoman 

penggunaan identitas (graphic standard manual). 

5. Penerapan brand identity baru pada beberapa touchpoints, seperti company 

collateral, marketing collateral, hingga kemasan yang akan mengacu pada 

pedoman penggunaan identitas. 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui perancangan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut. 

Perancangan ulang brand..., Yustinus Giovanni Sarwono, FSD UMN, 2019



5 

 

1. Merancang sebuah brand identity baru untuk Kaose Ethnicholic Solo sesuai 

dengan konsep baru yang mampu mengomunikasikan kualitas dan keunikan 

brand Kaose. 

2. Menyusun sebuah pedoman penggunaan identitas (graphic standard manual) 

untuk mempertahankan konsistensi penggunaan brand identity baru Kaose saat 

diterapkan ke berbagai touchpoints. 

1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Adapun beberapa manfaat dari perancangan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat bagi penulis 

Penelitian tugas akhir ini dilakukan sebagai sarana untuk menerapkan teori-

teori yang sudah dipelajari di masa perkuliahan, khususnya dalam merancang 

identitas sebuah brand. Penulis mempelajari proses, metode, dan kendala apa 

saja yang ditemui saat melakukan perancangan. 

2. Manfaat bagi Kaose Ethnicholic Solo 

Brand identity baru yang dapat mengomunikasikan nilai-nilai brand, dapat 

meningkatkan tingkat brand awareness, nilai brand equity, dan nilai penjualan. 

Selain itu, brand Kaose akan lebih mudah dipersepsi oleh konsumen.  

3. Manfaat bagi Universitas Multimedia Nusantara 

Penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk mahasiswa lain yang 

menemui kasus serupa, serta menjadi tambahan informasi di perpustakaan.  
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