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BAB III  

METODOLOGI 

 

 Metodologi Pengumpulan Data  

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian 

gabungan (mixed research), yang merupakan gabungan penelitian kuantitatif dan 

kualitatif (Yusuf, 2014). Penulis mengumpulkan data secara kuantitatif melalui 

penyebaran kuesioner dan secara kualitatif melalui wawancara, observasi, studi 

pustaka, serta studi eksisting (studi perbandingan). 

3.1.1. Observasi 

Observasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengamati objek penelitian 

secara teliti dan sistematis (Yusuf, 2014). Observasi dibedakan menjadi dua bentuk, 

yaitu participant observer dan non-participation observer. Dalam penelitian ini, 

observasi yang dilakukan adalah non-participation observer dimana tidak 

melibatkan interaksi penulis dengan objek penelitian. Observasi dilakukan terhadap 

gerai resmi Kaose di Jalan Imam Bonjol No, 1A, Solo, Jawa Tengah pada 8 Februari 

2019 mulai pukul 13.00 WIB. 

Observasi lapangan dilakukan untuk mencari data yang tidak dapat diperoleh 

melalui sumber elektronik. Selain itu, observasi ini ditujukan untuk mengamati 

penggunaan brand identity Kaose pada media-media pendukung yang telah 

digunakan selama ini. 
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3.1.1.1. Proses Observasi 

Penerapan brand identity Kaose dijumpai pada beberapa media berbeda. 

Pada bagian depan gerai, terdapat sebuah banner toko dan store sign yang 

menjadi penanda bagi konsumen untuk mengetahui keberadaan gerai Kaose. 

Selain itu, terdapat juga dua buah manekin yang dipajang menggunakan 

produk Kaose terbaru sebagai window display sederhana yang bisa dilihat 

dari luar. Banner toko dan store sign menggunakan logo Kaose dan 

informasi meliputi alamat dan kontak usaha. 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Logo Kaose Ethnicholic Corner Solo 

(Dokumen Internal Kaose, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Tampilan Banner Toko 
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Pada bagian dalam toko, terdapat sebuah meja besar yang berfungsi 

sebagai tempat pembeli melakukan transaksi pembelian. Didekat meja 

tersebut terdapat keranjang yang berisikan produk sari lerak yang diproduksi 

Kaose. Disebelah kiri keranjang terdapat patung tokoh Semar yang memuat 

kartu nama serta brosur Kaose yang dapat diambil oleh pembeli. 

Produk Kaose dipajang dengan pembagian di bagian kiri merupakan 

pakaian untuk laki-laki dan bagian kanan merupakan pakaian untuk 

perempuan. Setiap produknya diberi label dan hang tag untuk 

mengidentifikasi ukuran, jenis, dan harga produk. Label ditempatkan pada 

dua bagian, yakni pada bagian dalam dan bagian luar produk, sedangkan 

hang tag yang digunakan terdapat dua jenis, yaitu hang tag reguler dan hang 

tag diskon. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Tampilan Gerai Kaose dari Dalam 
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Gambar 3.4. Tampilan Beberapa Produk Pakaian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Tampilan Produk Sari Lerak 
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Setelah melakukan pembelian produk, pembeli akan menerima 

sebuah nota pembelian sebagai bukti dan rincian transaksi pembelian yang 

dilakukan di gerai Kaose. Produk yang telah dibeli akan dimasukan ke 

sebuah tas belanja yang diproduksi khusus. Tas belanja yang digunakan 

terdapat dua ukuran, yakni ukuran besar dan ukuran kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Tampilan Label Pakaian, Hang Tag, Kartu Nama, Brosur dan Nota 
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3.1.1.2. Analisis Observasi 

Berdasarkan observasi lapangan yang telah dilakukan, penerapan brand 

identity Kaose saat ini masih berbeda-beda pada beberapa media yang ada. 

Contohnya pada brosur, kartu nama, label baju, dan hang tag ditemukan 

penggunaan dua logo yang berbeda. Penggunaan identitas yang berbeda 

pada produk sebuah brand cenderung akan membuat bingung konsumennya 

untuk mengidentifikasi brand tersebut. 

3.1.2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara dua orang, yaitu pewawancara 

dan narasumber, melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014). Wawancara dapat 

dikategorikan menjadi beberapa bentuk, yaitu wawancara terencana-terstruktur, 

wawancara terencana-tidak terstruktur, dan wawancara bebas. Dalam penelitian ini, 

bentuk wawancara yang dilakukan wawancara langsung bersifat terencana-tidak 

terstruktur dengan Matheus Kurniawan Susanto, selaku co-owner dari Kaose 

Ethnicholic Solo. Wawancara dilakukan pada 8 Februari 2019 pukul 13.00 WIB di 

gerai Kaose yang terletak di Jalan Imam Bonjol No, 1A, Solo, Jawa Tengah.  

Tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk mengetahui visi dan misi, 

segmentasi, sejarah, dan hal-hal lain terkait dengan penelitian. Selain itu, penulis 

juga melakukan observasi terkait materi promosi Kaose dan meminta izin untuk 

menyebarkan kuesioner tentang brand Kaose. Selain itu, wawancara juga dilakukan 

dengan dua orang pengunjung Kaose yang ditemui saat itu. 
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3.1.2.1. Proses Wawancara 

Penulis bertanya mengenai perkembangan usaha Kaose dari pertama kali 

didirikan. Matheus Kurniawan Susanto, selaku anak dari Yayuk Sukaryani, 

mengatakan ibu dan ayahnya sejak dahulu sudah bekerja sebagai pembuat 

kaos batik dan dijual ke salah satu brand batik ternama, yaitu Batik Danar 

Hadi. Awalnya mereka membuat kaos batik dengan proses tradisional, yakni 

menggunakan malam dan melalui proses mencanting. Hal ini berlangsung 

selama 7 - 8 tahun lamanya, namun sekarang tidak lagi. Semenjak ayahnya 

meninggal, ibunya beralih menggunakan teknik printing untuk menghemat 

biaya, waktu, dan tenaga. 

Sebagai sebuah brand pakaian, produk Kaose ditujukan untuk semua 

kalangan, baik orang dewasa maupun anak muda. Matheus mengatakan 

kebanyakan pembeli Kaose adalah orang dewasa dengan rentang usia 40 

tahun sampai 55 tahun dan pembelinya berasal dari Solo juga luar kota Solo. 

Beliau menambahkan bahwa Kaose mempunyai keinginan untuk 

mengenalkan produknya ke orang-orang berusia muda, maka dari itu Kaose 

banyak memproduksi pakaian batik dengan warna cerah atau ‘pop’. Selain 

berjualan di gerai, Kaose juga menerima pemesanan dalam jumlah besar 

untuk keperluan tertentu, seperti untuk seragam atau acara. 

Kaose sendiri memiliki visi menjadi icon pakaian khas kota Solo dan 

mewujudkan visi tersebut dengan cara menjadikan kaos sebagai kanvas atau 

sarana untuk menceritakan keindahan kota Solo. Matheus mengatakan 

bahwa Kaose memiliki target jangka panjang untuk bisa menjadi brand 
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pakaian yang menjual kaos sebagai oleh-oleh, seperti Dagadu Djokdja dan 

Joger Pabrik Kata-Kata. Beliau memiliki keinginan saat wisatawan datang 

ke Solo, baik lokal maupun mancanegara, bisa mendapatkan pakaian khas 

Solo hanya dengan cara membeli di gerai Kaose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Dokumentasi Wawancara dengan Matheus Kurniawan Susanto 

 

Dalam setahun, Kaose bisa mengeluarkan 4 sampai 5 jenis model 

baru. Model yang dimaksud adalah motif batik yang dijual. Tidak ada 

preferensi khusus saat membuat motif batik, kecuali untuk pesanan-pesanan 

dengan permintaan motif tertentu. Motif batik yang digunakan berasal dari 

berbagai jenis motif batik, kemudian dimodifikasi atau dipadukan dengan 

motif lain sehingga menghasilkan sebuah motif baru. 

Untuk media promosi, saat ini Kaose menggunakan Facebook dan 

Instagram untuk memasarkan produknya. Hal ini dinilai lebih efektif 

dibandingkan menggunakan media promosi yang memakan biaya, seperti 

ATL dan BTL. Walaupun begitu, diawal usaha Kaose pernah menggunakan 
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brosur sebagai media promosinya. Kaose juga pernah melakukan pemasaran 

melalui beberapa situs e-commerce, seperti Tokopedia dan BukaLapak, 

namun hal ini tidak berlangsung lama karena ketersediaan produk mereka 

lebih cepat habis saat dijual langsung sebelum dijual secara online. 

Saat ditanya mengenai esensi dari Kaose, Matheus mengatakan 

bahwa motif batik yang ditawarkan merupakan keunikan dari brand Kaose. 

Banyak pembelinya memesan atau berkunjung lagi karena menyukai motif 

batik lokal yang telah dimodifikasi sehingga menghasilkan kesan tidak 

terlalu klasik. Motif batik kontemporer inilah yang menjadi pembeda antara 

brand Kaose dengan kompetitornya. 

3.1.2.2. Analisis Wawancara 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Matheus Kurniawan 

Susanto, dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwa Kaose mempunyai target 

jangka panjang untuk bisa menjadi sebuah brand pakaian yang menjual kaos 

batik sebagai oleh-oleh khas Solo. Brand pakaian yang dimaksud adalah 

Dagadu Djokdja dari Jogja dan Joger Pabrik Kata-Kata dari Bali. Kedua 

brand tersebut telah menjadi ciri khas tempat membeli oleh-oleh saat 

wisatawan berkunjung ke Jogja dan Bali. 

Keunikan yang ditawarkan oleh Kaose terletak pada motif batik yang 

dijual. Kaose menjual pakaian bermotif batik yang telah dimodifikasi 

sehingga motif batik yang dihasilkan tidak terlalu klasik seperti batik pada 

umumnya. Motif batik yang dihasilkan disebut sebagai batik kontemporer. 

Hal ini menjadi pembeda Kaose dengan kompetitornya. 
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Tabel 3.1. Segmentation, Targeting, dan Positioning dari Brand Kaose 

Segmentation 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, segmentasi dari brand Kaose dapat 

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu. 

1. Demografis: Laki-laki dan perempuan, berusia 17 - 55 tahun, masyarakat 

Solo dan wisatawan kota Solo, memiliki status ekonomi sosial B sampai A 

atau menengah sampai atas, dan tidak dibatasi oleh profesi atau pekerjaan. 

2. Geografis: Solo dan luar kota Solo. 

3. Psikografis: Mereka yang menyukai motif batik, senang melakukan wisata, 

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

Targeting 

Target dari Kaose sendiri adalah segmen muda dengan usia 20-29 tahun di 

daerah perkotaan yang gemar berlibur, berwawasan luas, dan senang 

menggunakan pakaian kasual semi-formal. Target ditujukan untuk mereka  

yang menyukai hal baru dan unik serta senang membeli oleh-oleh ketika 

melakukan perjalanan wisata.  

Positioning 

Menjadi sebuah brand pakaian etnik yang menjual kaos bermotif batik sebagai 

oleh-oleh khas Solo dan menjadi ikon pariwisata dari kota Solo. 
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3.1.3. Kuesioner 

Kuesioner merupakan sekumpulan pertanyaan mengenai topik tertentu yang 

diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh data (Yusuf, 2014). Kuesioner 

berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kuesioner tertutup, 

kuesioner terbuka, dan kuesioner gabungan keduanya. Kuesioner didistribusikan 

untuk wisatawan domestik dan pembeli Kaose. 

3.1.3.1. Kuesioner untuk Wisatawan Domestik 

Kuesioner ditujukan kepada wisatawan domestik dengan mengambil sampel 

dari penduduk berusia 20-29 tahun yang berdomisili di Jabodetabek. Daerah 

Jabodetabek sendiri merupakan kawasan megapolitan dan juga merupakan 

daerah industri yang mempunyai nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota 

(UMK) tertinggi dari seluruh kota di Indonesia (Hasan, 2018). Total 

populasi penduduk Jabodetabek berusia 20-29 tahun berdasarkan hasil 

sensus penduduk tahun 2010 adalah 11.803.859 jiwa (Badan Pusat Statistik, 

2010). 

Daya beli, gaya hidup, wawasan, serta koneksi sosial segmen muda 

Jabodetabek termasuk yang tertinggi di Indonesia. Pengeluaran segmen 

muda untuk liburan dan hiburan terbilang cukup besar, yaitu sekitar 10,4%, 

dibandingkan dengan segmen lainnya. (Yuswohady dan Gani, 2015). Hal ini 

dipengaruhi oleh faktor teman atau komunitas, internet, dan hasrat ingin tahu 

serta mencoba hal-hal baru yang umumnya dimiliki oleh segmen muda. 
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Dengan total 11.803.859 jiwa, maka jumlah sampel yang didapat 

melalui perhitungan rumus Slovin dengan sampel error sepuluh persen 

adalah ± 100 responden.  

𝑆 =
𝑛

1 + 𝑁 ∗ 𝑒2
 

keterangan: S = sampel, N = populasi, dan e = derajat ketelitian, 

dengan N = 11.803.859 dan e = 10% atau 0,1. 

𝑆 =
11.803.859

1 + 11.803.859 x (0,1)2
 

  =
11.803.859

1 + 11.803.859 x 0,01
 

   =
11.803.859

1 + 118.038,59
 

                                                           =
11.803.859

118.039,59
 

                                                           = ± 100 responden   

Pengumpulan data melalui kuesioner dimulai sejak 24 Maret sampai 

dengan 28 Maret 2019. Kuesioner ditujukan untuk mengetahui persepsi akan 

brand Kaose, asosiasi brand toko oleh-oleh, dan mengetahui perilaku 

konsumen segmen muda. Bentuk kuesioner yang dibuat adalah gabungan 

dari kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Berikut merupakan hasil dari 

kuesioner kepada masyarakat di Jabodetabek dengan total 101 responden.  
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Berdasarkan kuesioner yang telah didistribusikan, diketahui sebanyak 

73% responden berjenis kelamin perempuan, sedangkan 27% lainnya 

berjenis kelamin laki-laki. Mayoritas responden menyatakan melakukan 

perjalanan wisata sebanyak dua sampai tiga kali dalam setahun dengan 

persentase 49%, sedangkan 25% menjawab satu sampai dua kali dan 26% 

lainnya menjawab lebih dari tiga kali.  

Tabel 3.2. Rata-Rata Pengeluaran dalam Satu Kali Perjalanan Wisata 

PENGELUARAN RESPONDEN PERSENTASE 

< Rp 5.000.000,- 3 3% 

Rp 500.000,- - Rp 1.000.000,- 12 11,9% 

Rp 1.000.000,- - Rp 3.000.000,- 39 38,6% 

Rp 3.000.000,- - Rp 5.000.000,- 27 26,7% 

> Rp 5.000.000,- 20 19,8% 

TOTAL 101 100% 

 

Tabel 3.3. Kunjungan Wisata ke Kota Solo 

VARIABEL RESPONDEN PERSENTASE 

Pernah 46 54,5% 

Tidak pernah 55 45,5% 

TOTAL 101 100% 

 

Sebanyak 38,6% responden menyatakan mengeluarkan biaya sebesar 

Rp 1.000.000,- - Rp 3.000.000,- untuk satu kali perjalan wisata, 26,7% 

responden menghabiskan biaya Rp 3.000.000,- - Rp 5.000.000,-, dan 19,8% 
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responden menghabiskan biaya lebih dari Rp 5.000.000,-. Pengeluaran ini 

dihitung mulai dari akomodasi, transportasi, makanan/minuman, jasa, 

hiburan, dan oleh-oleh. Hal ini menunjukkan pengeluaran segmen muda 

Jabodetabek untuk liburan dan hiburan termasuk tinggi. Berdasarkan tabel 

diatas, pengeluaran dengan jumlah Rp 3.000.000,- sampai Rp 5.000.000,- 

dan lebih dari Rp 5.000.000,- lebih banyak daripada pengeluaran Rp 

1.000.000,- sampai Rp 1.000.000,- 

Tabel 3.4. Perilaku Membeli Oleh-Oleh saat Melakukan Wisata 

VARIABEL RESPONDEN PERSENTASE 

Pernah membeli 98 97% 

Tidak pernah membeli 3 3% 

TOTAL 101 100% 

 

Tabel 3.5. Jenis Barang yang Dibeli untuk Dijadikan Oleh-Oleh 

JENIS BARANG JAWABAN PERSENTASE 

Makanan/Minuman 96 26,1% 

Kain 30 8,2% 

Gantungan Kunci 63 17,2% 

Pakaian 75 20,4% 

Sabun 5 1,3% 

Aksesoris 63 17,2% 

Miniatur Tempat Wisata 34 9,3% 

Buku 1 0,3% 

TOTAL 367 100% 
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Tabel 3.6. Pertimbangan saat Membeli Barang untuk Dijadikan Oleh-Oleh 

FAKTOR PERTIMBANGAN JAWABAN PERSENTASE 

Bahan 55 17,1% 

Harga 92 28,1% 

Warna 47 14,4% 

Bentuk 63 19,3% 

Tempat/Lokasi 33 10,1% 

Merek/Brand 30 9,2% 

Unik 5 1,5% 

Fungsi 2 0,6% 

TOTAL 327 100% 

 

Mayoritas responden menjawab pernah membeli oleh-oleh saat 

melakukan perjalanan wisata dengan persentase 97%. Makanan/minuman 

merupakan barang yang paling sering dibeli untuk dijadikan oleh-oleh, 

sedangkan pakaian merupakan barang terbanyak kedua yang dibeli untuk 

dijadikan oleh-oleh. Faktor utama yang menjadi pertimbangan saat membeli 

oleh-oleh adalah harga, kemudian faktor lainnya adalah bentuk dan bahan. 

Hal ini menunjukkan kecenderungan wisatawan untuk mencari barang 

dengan harga yang tidak terlalu mahal, namun dengan bentuk dan kualitas 

yang baik untuk diberikan sebagai oleh-oleh, contohnya adalah gantungan 

kunci dan pakaian. Gantungan kunci memiliki bentuk yang kecil mudah 

dibawa serta pilihan warna yang banyak, sedangkan pakaian memiliki desain 

dengan warna beragam dan bentuk yang fleksibel. 
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Tabel 3.7. Perilaku Membeli Batik sebagai Oleh-Oleh 

VARIABEL RESPONDEN PERSENTASE 

Pernah membeli 75 74,3% 

Tidak pernah membeli 26 25,7% 

TOTAL 101 100% 

 

Tabel 3.8. Asosiasi Warna dengan Kata Batik 

VARIABEL JAWABAN PERSENTASE 

Hijau 13 5,7% 

Cokelat 100 43,2% 

Merah 28 12% 

Hitam 25 11% 

Biru 18 7,8% 

Oranye 23 10% 

Kuning 24 10,3% 

TOTAL 231 100% 

 

Sebanyak 74,3% responden menjawab pernah membeli batik untuk 

dijadikan oleh-oleh. Saat diberikan pertanyaan mengenai warna yang identik 

dengan kata batik, warna cokelat merupakan pilihan yang paling banyak 

dipilih dengan total 100 jawaban. Selain warna cokelat, warna merah, 

kuning, oranye, dan hitam merupakan warna yang paling banyak dipilih. 

Warna cokelat banyak dipilih karena cenderung identik dengan warna batik 

klasik. Batik klasik umumnya menggunakan pewarna alami dari batang 

pohon sogan yang menghasilkan warna gelap, seperti cokelat dan hitam.  
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Tabel 3.9. Asosiasi Brand dengan Kalimat Toko Oleh-Oleh Khas Daerah 

VARIABEL* RESPONDEN PERSENTASE 

Joger 18 18% 

Krisna Bali 14 14% 

Dagadu 13 13% 

Kartika Sari 6 6% 

Bakpia Pathok 7 7% 

Mirota 2 2% 

Makanan 6 6% 

Gudeg Yu Jum 1 1% 

Unik atau khas 4 4% 

Meranti Medan 2 2% 

Gepuk Ny. Ong 3 3% 

Pia Legong 2 2% 

Serabi Notosuman 1 1% 

Arjuna Bali 2 2% 

Bika Ambon 1 1% 

Batik Keris 3 3% 

Pie Susu 1 1% 

Brownies Amanda 2 2% 

Bandeng Juwana 1 1% 

Winko Babat 1 1% 

Dodol Garut 1 1% 

Mochi Lampion 1 1% 

Tidak tahu/tidak menjawab 8 8% 

TOTAL 101 100% 

*Berdasarkan jawaban yang dituliskan oleh setiap responden 
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Responden menjawab berbagai jenis brand dan produk mengenai 

oleh-oleh khas daerah yang terlintas dipikiran mereka, sebagian dari 

responden banyak yang menyebutkan makanan dari setiap daerah sebagai 

oleh-oleh. Selain itu, kebanyakan oleh-oleh yang disebutkan berasal dari 

provinsi di pulau Jawa. Sebanyak 4% dari responden tidak menjawab brand 

atau produk, tetapi opini mereka tentang oleh-oleh adalah sesuatu yang khas 

dari sebuah daerah dan tidak bisa didapatkan kecuali dari daerah itu sendiri. 

Namun, masih terdapat 11% yang mengatakan tidak tahu mengenai oleh-

oleh khas daerah. 

Berdasarkan tabel asosiasi oleh-oleh diatas, dapat dikatakan bahwa 

Dagadu, Joger, dan Krisna Bali memiliki tingkat brand awareness yang 

tinggi. Hal ini ditunjukkan melalui banyaknya responden yang menjawab 

Dagadu, Joger, dan Krisna Bali sebagai brand toko oleh-oleh khas daerah 

dibandingkan dengan brand lainnya. Tingginya tingkat brand awareness 

menunjukkan juga tingginya tingkat brand equity sebuah brand. 

Tabel 3.10. Asosiasi Barang dengan Kalimat Oleh-Oleh Khas Solo 

VARIABEL* RESPONDEN PERSENTASE 

Batik 50 49,5% 

Makanan tradisional 13 12,9% 

Serabi 19 18,8% 

Abon 2 2% 

Sosis Solo 2 2% 

Timlo Solo 1 1% 
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Kue Mandarin Orion 1 1% 

Soto Kwali 1 1% 

Tidak tahu/tidak menjawab 12 11,8% 

TOTAL 101 100% 

*Berdasarkan jawaban yang dituliskan oleh setiap responden 

Saat ditanya mengenai oleh-oleh khas Solo, mayoritas responden 

dengan persentase 50% menjawab batik sebagai oleh-oleh khas Solo. Hal ini 

menunjukkan kuatnya hubungan antara batik dengan kota Solo. Sedangkan 

responden lainnya menjawab produk makanan sebagai sesuatu yang 

memiliki hubungan dengan kata ‘Solo’. Berdasarkan tabel diatas, Kaose 

memiliki peluang sebagai ikon oleh-oleh kota Solo, melihat hubungan kata 

‘Solo’ dengan ‘batik’ dan produk Kaose sendiri, yaitu kaos dengan motif 

batik modifikasi atau batik kontemporer. 

Tabel 3.11. Asosiasi Identitas dengan Kata Dagadu 

VARIABEL* RESPONDEN PERSENTASE 

Jogja 37 36,6% 

Kaos 39 38,6% 

Brand pakaian  3 3% 

Gambar unik dan nyeleneh 6 5,9% 

Gantungan kunci 1 1% 

Bentuk mata 2 2% 

Tidak tahu/tidak menjawab 13 12,9% 

TOTAL 101 100% 

*Berdasarkan jawaban yang dituliskan oleh setiap responden 
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Mayoritas responden menjawab kata ‘Dagadu’ memiliki hubungan 

erat dengan Jogjakarta dan produknya sendiri, yaitu kaos. Responden lain 

pun dapat mengenali kata ‘Dagadu’ dengan baik, seperti logo berbentuk 

mata, sebuah brand pakaian, dan gambar unik serta nyeleneh yang 

diproduksi oleh Dagadu sendiri. Sebanyak 13% responden menjawab tidak 

tahu mengenai hal yang identik dengan kata ‘Dagadu’. Berdasarkan 

kuesioner ini, dapat diketahui bahwa mayoritas responden mengetahui 

identitas brand Dagadu secara baik.  

Tabel 3.12. Asosiasi Identitas dengan Kata Joger 

VARIABEL* RESPONDEN PERSENTASE 

Bali 38 38,6% 

Kaos 33 32,6% 

Sendal 5 4,9% 

Celana 5 4,9% 

Kata-kata unik dan nyeleneh 9 9% 

Toko oleh-oleh 3 3% 

Brand pakaian 4 4% 

Tagline 3 3% 

Tidak tahu 1 1% 

TOTAL 101 100% 

*Berdasarkan jawaban yang dituliskan oleh setiap responden 

Saat ditanya mengenai sesuatu yang identik denga kata ‘Joger’, 

banyak responden yang menjawab Bali dan kaos sebagai produk utama dari 

brand Joger. Mayoritas responden mengatakan identitas lainnya yang 
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berhubungan dengan brand Joger, seperti tagline, produk, toko oleh-oleh 

dari Bali, dan sebagai sebuah brand pakaian. Hal ini menunjukkan identitas 

brand Joger dapat dipersepsi positif oleh responden. Namun, kata ‘Joger’ 

menimbulkan mispersepsi karena mirip dengan gaya celana ‘jogger’. 

Berdasarkan tabel asosiasi kata Dagadu dan Joger diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kedua brand tersebut memiliki tingkat brand 

recognition dan brand image yang tinggi di kalangan para wisatawan 

domestik. Tingginya brand recognition dan brand image ini ditunjukkan 

melalui berbagai respons para responden untuk kedua brand tersebut. Hasil 

dari mayoritas responden menunjukkan persepsi yang positif. 

Tabel 3.13. Pengaruh Identitas Brand terhadap Keputusan Pembelian 

VARIABEL RESPONDEN PERSENTASE 

Berpengaruh 91 90,1% 

Tidak berpengaruh 10 9,9% 

TOTAL 101 100% 

 

Mayoritas responden dengan persentase 90,1% menyatakan bahwa 

identitas sebuah brand akan mempengaruhi keputusan dalam pembelian atau 

penggunaan sebuah jasa atau produk. Identitas sebuah brand yang dimaksud 

dapat meliputi nama, logo, tagline, gambar, tipografi, dan warna. Selain 

mempengaruhi keputusan pembelian, identitas sebuah brand juga akan 

mempengaruhi persepsi konsumen. 
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Tabel 3.14. Asosiasi Tampilan Logo Kaose Ethnicholic Solo 

VARIABEL RESPONDEN PERSENTASE 

Pakaian 86 85,1% 

Aksesoris 3 3% 

Restoran 1 1% 

Toko Roti atau Kue 1 1% 

Toko Oleh-Oleh 9 8,9% 

Mebel atau Furnitur 1 1% 

TOTAL 101 100% 

 

Saat ditanya mengenai asosiasi tampilan logo Kaose saat ini, banyak 

responden dengan persentase 85,1% mengatakan logo Kaose menunjukkan 

produk pakaian dikarenakan kata ‘kaos’ yang terdapat pada logonya. Selain 

itu, sebanyak 8,9% mengatakan toko oleh-oleh dikarenakan kemungkinan 

nama dan asosiasi oleh-oleh berupa kaos dibeberapa daerah.  

Namun, sebanyak 6% dari responden lainnya mengatakan logo Kaose 

menunjukkan restoran, aksesoris, toko roti/kue, dan mebel. Hal ini 

dikarenakan warna yang digunakan mirip dengan salah satu restoran cepat 

saji dan bentuk meliuk yang terdapat pada logo Kaose mengingatkan 

responden dengan bentuk ukiran pada sebuah furnitur. 
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Tabel 3.15. Cara Pelafalan Kata Kaose 

VARIABEL RESPONDEN PERSENTASE 

Kaose (pengucapan huruf e jadi 

satu dengan pelafalan huruf e 

seperti pada kata seblak) 

41 40,6% 

Kaos/e (pengucapan huruf e 

terpisah dengan pelafalan huruf e 

seperti pada kata ember) 

60 59,4% 

TOTAL 101 100% 

 

Kata ‘kaose’ diambil dari budaya masyarakat Jawa yang sering 

menambahkan konsonan ‘-e’ disetiap akhir kata yang diucapkan, seperti 

arit’e, mbak’e, mas’e, atau coro’e. Mayoritas responden menjawab dapat 

melafalkannya sesuai dengan pelafalan nama brand Kaose yang benar. 

Berdasarkan kuesioner ini, terbukti bahwa tidak ada masalah dalam 

pelafalan nama brand Kaose saat diwujudkan ke dalam sebuah logo. 

 

 

Gambar 3.8. Visibilitas Logo untuk Brand Kaose 
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Sebanyak 33,7% responden menilai tampilan logo Kaose biasa saja 

atau berada di skala 3. Mereka tidak dapat menggolongkan apakah logo 

Kaose cenderung ke rumit ataupun sederhana. Namun, sebanyak 34,7% 

lainnya menggolongkan logo Kaose lebih ke arah rumit dengan 

mununjukkan skala 1 dan skala 2. Sedangkan 35,3% responden 

menggolongkan tampilan logo Kaose cenderung ke arah sederhana.  

 

 

 

 

Gambar 3.9. Kualitas Produk untuk Brand Kaose 
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Gambar 3.10. Persepsi atau Kesan untuk Brand Kaose 
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Relasi antara brand dengan konsumen dapat dicapai melalui terbentuknya 

persepsi positif dibenak konsumen dan hal ini akan meningkatkan nilai 

brand loyalty bagi brand tersebut. 

16%

21,80%

33,70%

26,70%

2,00%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2 3 4 5

Biasa - Unik

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



72 

 

Tabel 3.16. Kesadaran Brand untuk Brand Kaose 

VARIABEL RESPONDEN PERSENTASE 

Pernah/tahu 5 5% 

Tidak pernah/tahu 96 95% 

TOTAL 101 100% 

 

Tabel 3.17. Sumber Informasi mengenai Brand Kaose 

VARIABEL* RESPONDEN PERSENTASE 

Pernah membeli langsung 1 20% 

Kerabat atau Teman 4 80% 

TOTAL 5 100% 

 *Berdasarkan jawaban yang dituliskan oleh setiap responden 

  

Berdasarkan kuesioner ini, responden yang mengetahui mengenai 

brand Kaose hanyalah 5% dari total 101 responden, sedangkan mayoritas 

responden dengan persentase 95% mengatakan tidak pernah mendengar atau 

mengetahui tentang brand Kaose. Hal ini menunjukkan tingkat brand 

awareness dari Kaose sendiri masih terbilang sangat rendah. Terbukti juga 

pada tabel 3.10 bahwa tidak ada responden yang menyebutkan brand Kaose 

sebagai asosiasi kata ‘oleh-oleh khas Solo’. Responden yang mengatakan 

mengetahui tentang brand Kaose mendapat informasi dari kerabat atau 

teman, serta pernah membeli produk Kaose secara langsung. 
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Tabel 3.18. Kesesuaian Identitas Kaose sebagai Toko Oleh-Oleh 

VARIABEL RESPONDEN PERSENTASE 

Sudah sesuai 42 41,6% 

Belum sesuai 59 58,4% 

TOTAL 101 100% 

 

 

 

Gambar 3.11. Kesesuaian Identitas Kaose 
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Tabel 3.19. Ketertarikan untuk Mengunjungi Gerai Kaose 

VARIABEL RESPONDEN PERSENTASE 

Tertarik 33 32,7% 

Ragu 50 49,5% 

Tidak tertarik 18 17,8% 

TOTAL 101 100% 

 

Saat ditanya mengenai ketertarikan untuk mengunjungi gerai Kaose, 

49,5% responden menyatakan ragu untuk mengunjunginya. Alasan yang 

paling banyak diterima adalah karena belum tahu mengenai kualitas 

produknya, kurang menarik, dan tampilan identitas Kaose saat ini tidak 

menunjukkan kualitasnya. Sedangkan 17,8% responden menyatakan tidak 

tertarik karena tampilan Kaose tidak meyakinkan bagi responden, 32,7% 

responden yang tertarik menyatakan Kaose dapat dijadikan alternatif 

membeli oleh-oleh saat mengunjungi kota Solo. 

3.1.3.2. Kuesioner untuk Pembeli Kaose 

Kuesioner kedua ditujukan untuk responden dengan rentang usia 17-55 

tahun yang berdomisili di Solo maupun luar kota Solo dan ditujukan secara 

khusus untuk mereka yang pernah membeli produk Kaose secara langsung. 

Pengumpulan data kepada 13 responden secara online dilakukan mulai 11 

Maret sampai dengan 18 Maret 2019. Penulis menghubungi langsung 

melalui jaringan pribadi 13 pembeli Kaose dengan meminta data pembeli 

kepada Matheus Kurniawan Susanto sebelumnya.  
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Penyebaran kuesioner kedua ditujukan untuk mengetahui kelebihan 

dari Kaose, apa yang membuat Kaose menarik dikunjungi, serta rating 

rekomendasi untuk Kaose dari para pembelinya. Bentuk kuesioner yang 

dibuat adalah gabungan dari kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. 

Berikut merupakan hasil dari kuesioner kepada pembeli Kaose dengan total 

13 responden. 

Tabel 3.20. Domisili Pembeli Kaose 

DAERAH* RESPONDEN PERSENTASE 

Solo 4 30,7% 

Tangerang 4 30,7% 

Sidoarjo 3 23,2% 

Jakarta 1 7,7% 

Bandung 1 7,7% 

TOTAL 13 100% 

*Berdasarkan jawaban yang dituliskan oleh setiap responden 

Tabel 3.21. Profesi Pembeli Kaose 

PEKERJAAN* RESPONDEN PERSENTASE 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 4 30,7% 

Pegawai swasta 3 23,2% 

Wiraswasta 3 23,2% 

Pelajar/mahasiswa 2 15,2% 

Ibu rumah tangga 1 7,7% 

TOTAL 13 100% 

*Berdasarkan jawaban yang dituliskan oleh setiap responden 
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Berdasarkan kuesioner yang telah didistribusikan, diketahui sebanyak 

84,6% responden berjenis kelamin perempuan, sedangkan 15,4% lainnya 

berjenis kelamin laki-laki. Responden yang berprofesi sebagai pegawai 

negeri sipil berjumlah 4 orang, pegawai swasta sebanyak 2 orang, dan 

wiraswasta sebanyak 2 orang. Mayoritas responden berdomisili di Solo dan 

Tangerang dengan masing-masing persentase 30,7%, sedangkan 23,2% 

lainnya berdomisili di Sidoarjo. 

Mayoritas responden mengatakan kelebihan Kaose dibandingkan 

dengan brand lain yang menjual produk sejenis adalah motif, desain, dan 

warna batik yang diproduksi Kaose unik dan tidak pasaran. Motif batik dan 

warna Kaose yang berbeda menjadi daya tarik tersendiri untuk pembelinya. 

Selain itu, alasan lainnya adalah kualitas dari bahan yang digunakan oleh 

Kaose sendiri. 

 

 

 

Gambar 3.12. Kualitas Bahan untuk Produk Kaose  
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Sebanyak 61,5% responden menyatakan bahwa kualitas untuk bahan 

dari produk Kaose berada di angka 5 atau sangat baik. Alasan yang diberikan 

responden adalah bahan produk Kaose nyaman dipakai, tidak cepat pudar 

warnanya, dan tidak mudah melar setelah dicuci. 

 

 

Gambar 3.13. Kualitas Desain atau Motif Batik untuk Produk Kaose  

 

Untuk kualitas desain atau motif batik yang diproduksi oleh Kaose, 
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kompetitor sejenisnya. Kelebihan ini dapat membuat brand Kaose menjadi 
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Gambar 3.14. Informasi melalui Promosi yang Dilakukan Kaose 

 

Sedangkan untuk penilaian informasi melalui promosi yang telah 

dilakukan Kaose selama ini, sebanyak 38,5% responden tidak dapat 

menggolongkan ke arah baik atau buruk. Hal ini dikarenakan responden 

merasa tidak pernah tahu media promosi dari Kaose. Kaose sendiri selama 

ini hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut dan menggunakan 

media sosial yang ada. 
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Gambar 3.15. Harga yang Ditawarkan oleh Kaose  
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oleh-oleh, seperti halnya kaos yang dijual oleh Dagadu dan Joger. 
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Sebanyak 61,5% responden memberikan nilai lima atau sangat 

direkomendasi saat ditanya nilai Kaose untuk direkomendasikan kepada 

teman atau kerabat. Sedangkan 38,5% responden lainnya memberikan nilai 

empat atau direkomendasi. Pembeli Kaose berani untuk merekomendasikan 

brand Kaose sebagai alternatif oleh-oleh dari Solo karena keunikan dan 

kualitas yang dimiliki Kaose. Selain itu, sebanyak 92,3% responden 

menyatakan akan membeli kembali produk dari brand Kaose. Hal ini 

menunjukkan tingginya niat beli ulang dari para responden yang sudah 

pernah membeli produk Kaose. 

Diakhir kuesioner, terdapat satu pertanyan terbuka mengenai kritik 

dan saran untuk produk dan promosi brand Kaose. Saran yang paling banyak 

diterima untuk produk Kaose adalah memperbanyak stok produk dan 

menambah motif batik serta warna. Sedangkan saran untuk promosi brand 

Kaose yang paling banyak diterima adalah meningkatkan lagi promosinya 

dan menggunakan media sosial yang ada dengan lebih baik. 

3.1.3.3. Analisis Kuesioner 

Berdasarkan kuesioner yang telah didistribusikan kepada segmen muda di 

daerah Jabodetabek, dapat disimpulkan bahwa mayoritas segmen muda 

melakukan perjalanan wisata dengan pengeluaran berkisar antara Rp 

3.000.000,- sampai Rp 5.000.000,- yang cukup terbilang tinggi. Responden 

menyatakan bahwa identitas sebuah brand, meliputi logo, warna, tagline, 

akan mempengaruhi keputusan pembelian mereka terhadap sebuah jasa atau 

produk. Melalui identitas yang digunakan Kaose saat ini, responden dapat 
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langsung mengetahui bahwa Kaose adalah brand pakaian dari kata ‘kaos’ 

yang terdapat dalam nama. Namun, persepsi responden segmen muda 

terhadap Kaose sendiri masih biasa saja dan cenderung ke arah negatif. 

Banyak responden mengatakan identitas Kaose tidak sesuai dengan kualitas 

yang ditawarkan, hal ini mempengaruhi minat ketertarikan responden untuk 

mengunjungi Kaose. Responden merasa ragu untuk mengunjungi Kaose 

karena tampilannya tidak menarik, tidak unik, tidak mengetahui kualitasnya, 

dan merasa tidak meyakinkan karena terkesan murah. 

Sedangkan berdasarkan kuesioner yang didistribusikan kepada 

pembeli Kaose, dapat disimpulkan bahwa Kaose memang memiliki kualitas 

yang baik, secara desain maupun bahan yang digunakan. Kaose memiliki 

keunikan pada motif batik dan warna yang digunakan lebih beragam 

dibandingkan dengan kompetitor produk sejenisnya. Kelebihan tersebut 

menjadi alasan bagi para pembelinya berani untuk merekomendasikan 

Kaose sebagai salah satu alternatif oleh-oleh dari kota Solo. 

Kesimpulan dari kedua kuesioner diatas adalah Kaose terbukti 

memiliki kualitas dan keunikan yang mampu menjadikannya sebagai salah 

satu alternatif oleh-oleh dari kota Solo, tetapi identitas yang digunakan saat 

ini belum cukup menunjukkan persepsi yang baik bagi Kaose. Sebagian 

besar persepsi responden terhadap brand Kaose ini cenderung netral dan 

mengarah ke arah negatif. Selain itu, Kaose sendiri masih memiliki tingkat 

awareness yang rendah dibandingkan dengan brand produk oleh-oleh lain 

dari kota Solo. 
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3.1.4. Studi Eksisting 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi eksisting atau studi perbandingan 

dengan beberapa brand toko oleh-oleh yang ada di Indonesia, yaitu Dagadu 

Djokdja dari Jogja dan Joger Pabrik Kata-Kata dari Bali. Keduanya telah menjadi 

ikon pariwisata untuk daerah Jogja dan Bali. Studi eksisting dilakukan dengan cara 

membandingkan dan menganalisa logo dari brand Kaose Ethnicholic Solo, Dagadu 

Djokdja, dan Joger Pabrik Kata-Kata. Hal ini dilakukan sebagai acuan atau tolak 

ukur dalam penelitian mengenai logo brand toko oleh-oleh di Indonesia. Berikut 

merupakan hasil studi eksisting yang telah dilakukan. 

3.1.4.1. Dagadu Djokdja 

Dagadu Djokdja atau lebih dikenal dengan Dagadu saja merupakan sebuah 

brand toko oleh-oleh yang didirikan pada 9 Januari 1994 oleh sekelompok 

mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada. Kata Dagadu sendiri memiliki arti 

sebagai umpatan, yaitu ‘matamu’. Dagadu menawarkan berbagai produk 

cinderamata dari Djokdja, mulai dari kaos, tas, gantungan kunci, stiker, topi 

serta pernak-pernik lain yang mengedepankan grafis bertema ‘Everthing 

about Djokdja’. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai Rp 100.000,- 

untuk kaos hingga Rp 215.000,- untuk sweater, sedangkan untuk pernak-

pernik lain, seperti gantungan kunci diberi harga mulai Rp 13.000,- hingga 

Rp 70.000,- untuk tas. Saat ini Dagadu telah memiliki lima gerai resmi di 

Jogja untuk memasarkan produknya. 
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Gambar 3.16. Logo Dagadu Djokdja 

(https://www.lokerlike.id/wp-content/uploads/2017/05/dagadu.jpg, 2017) 

 

Dagadu telah melakukan perubahan terhadap brand identity mereka 

pada tahun 2015 lalu. Dagadu telah menggunakan simbol berbentuk ‘mata’ 

sejak awal berdiri pada tahun 1994. Menurut Redaksi Cah Yogya (2016), 

perubahan logo ini didasari karena perubahan segmentasi pasar mereka 

menjadi anak muda dengan kelas menengah. Identitas yang digunakan saat 

ini lebih dinamis dan modern. Bentuk logo yang sebelumnya terkesan tua 

diubah menjadi sederhana dan modern. Warna-warna yang digunakan 

sebagai identitas Dagadu saat ini antara lain adalah kombinasi warna CMYK 

atau Cyan, Magenta, Yellow, dan Black. Untuk penamaan brand, Dagadu 

tetap mencantumkan kata ‘Djokdja’ pada logonya, namun dengan proporsi 

ukuran yang lebih kecil daripada kata ‘Dagadu’ Kata ‘Djokdja’ sendiri 

digunakan sebagai identitfikasi bahwa Dagadu adalah sebuah brand toko 

oleh-oleh dari kota Jogja. 
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Gambar 3.17. Logo Dagadu Sebelum Dilakukan Perubahan 

(http://cdn2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/dagadu.jpg, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Tampilan Halaman Web Dagadu Djokdja 

(http://dagadu.co.id/, 2019) 
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Gambar 3.19. Tampilan Salah Satu Gerai Dagadu Djokdja 

(https://ksmtour.com/media/images/articles7/kaos-dagadu-yogyakarta.jpg, 2016) 

 

 

3.1.4.2. Joger Pabrik Kata-Kata 

Joger Pabrik Kata-Kata atau biasa disebut Joger merupakan brand oleh-oleh 

khas Bali yang didirikan pada 19 Januari 1981 oleh Joseph Theodorus 

Wulianadi dan Mr. Gerhard Seeger. Pada awalnya Joger memiliki konsep 

toko dan galeri, namun sekarang beralih menjadi toko yang menyediakan 

berbagai produk cinderamata. Keunikan dari Joger sendiri terletak pada 

kata-kata yang terdapat disetiap produknya, kata-kata tersebut bisa berupa 

motivasi dan prinsip hidup. Selain itu, gambar-gambar unik pun menjadi 

daya tarik tersendiri untuk wisatawan. Harga barang di Joger bermacam-

macam, untuk kaos dimulai dari Rp 70.000,- hinggga Rp 250.000,-, 

sedangkan untuk pernak-pernik lain dimulai dari Rp 4.000,- sampai Rp 

50.000,-. Lokasi gerai resmi saat ini hanya terdapat di Bali. 
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Gambar 3.20. Logo Joger Pabrik Kata-Kata 

(http://multitechindo.com/wp-content/uploads/2018/08/Joger.png, 2018) 

 

Untuk identitas yang digunakan, Joger sama sekali tidak melakukan 

perubahan sejak pertama kali berdiri pada tahun 1981. Logo yang digunakan 

menggunakan kombinasi typeface berjenis script bertuliskan ‘Joger’ dan 

lingkaran berwarna merah dibelakangnya. Untuk setiap produknya, brand 

Joger menggunakan berbagai kombinasi warna, yakni antara warna yang 

terlihat kusam dan warna cerah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Tampilan Halaman Web Joger Pabrik Kata-Kata 

(https://www.jogerjelek.com/, 2019) 
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Gambar 3.22. Tampilan Kaos Joger Pabrik Kata-Kata 

(https://ksmtour.com/media/images/articles5/kaos-joger-khas-bali.jpg, 2016) 

 

3.1.4.3. Kementerian Desain Republik Indonesia 

Kementerian Desain Republik Indonesia (Belum/Tidak Sah) atau disingkat 

KDRI merupakan salah satu brand toko pakaian yang awalnya berangkat 

dari sebuah komunitas buatan Wahyu Aditya. KDRI dibentuk pada tahun 

2006 dan memiliki visi “Menyebarkan Semangat Indonesia” melalui 

berbagai karya visual. Selain itu, KDRI sendiri mengusung konsep 

kolaborasi terbuka dimana para sukarelawan yang bersedia bisa 

memasukkan karya mereka, kemudian dikurasi dan dicetak ke dalam bentuk 

kaus. Desain kaos KDRI banyak mengangkat tema yang berhubungan 

dengan Indonesia, mulai dari budaya, identitas, pahlawan, dan kutipan 

kalimat dari para tokoh bangsa. Harga kaosnya sendiri dijual mulai harga Rp 

80.000,- sampai Rp 200.000,-. Gerai resmi KDRI saat ini hanya terdapat di 

Tebet, Jakarta Selatan. 
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Gambar 3.23. Logo Kementrian Desain Republik Indonesia 

(https://twitter.com/kdri?lang=en, 2014) 

 

Identitas yang digunakan oleh KDRI menggunakan lettermark yang 

dibuat secara handmade dengan warna utamanya adalah warna merah. 

Warna merah diambil berdasarkan visi yang dimiliki brand KDRI, yakni 

“Menyebarkan Semangat Indonesia.” Untuk warna pada produknya, KDRI 

tidak menetapkan warna yang harus digunakan karena produk KDRI sendiri 

merupakan hasil karya dari berbagai sukarelawan. Namun, produknya harus 

mengangkat tema yang berhubungan dengan Indonesia. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24. Tampilan Halaman Web Kementrian Desain Republik Indonesia 

(https://www.kdri.co/, 2019) 
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Gambar 3.25. Tampilan Kaos Kementrian Desain Republik Indonesia 

(https://pbs.twimg.com/media/D2fd-RwU0AAhAsG.jpg, 2016) 

 

3.1.4.4. Analisis Identitas 

Penulis melakukan analisis identitas dari ketiga brand toko oleh-oleh. 

Analisis identitas dilakukan menggunakan beberapa variabel yang 

berhubungan dengan brand identity, meliputi tampilan logo, tahun berdiri, 

asal daerah, penggunaan warna, jenis typeface, jenis logo, fleksibilitas, 

visibilitas, dan tagline yang digunakan. Adapun hasil perbandingannya 

ditampilkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 3.23. Perbandingan Identitas Beberapa Brand Pakaian Sejenis 

 
DAGADU 

DJOKDJA 

JOGER 

PABRIK 

KATA-KATA 

KEMENTRIAN 

DESAIN REPUBLIK 

INDONESIA (KDRI) 

Tampilan 

Logo 

  

 

 

  

Tahun  

Berdiri 
1994 1981 2006 

Asal 

Daerah 
Yogyakarta Bali Jakarta 

Jenis 

Logo 

Kombinasi 

wordmark dan 

pictorial mark 

Wordmark Lettermark 

Tagline 
Smart, Smile, 

Djokdja 

Joger Jelek,  

Bali Bagus 
Belum / Tidak Sah 

Warna Hitam Merah, Hitam Merah 

Jenis 

 Typeface 
Sans serif Script Display 

Fleksibilitas Sederhana Cukup kompleks Sederhana 

Visibilitas Mudah terbaca Cukup terbaca Mudah Terbaca 
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Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

ketiga brand tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dari 

penamaan, hanya Dagadu saja yang mencantumkan asal daerahnya berupa 

kata ‘Djokdja’ pada logo, sedangkan Joger dan KDRI tidak menunjukkan 

asal daerahnya sama sekali. Namun, kata ‘Djokdja’ pada logo Dagadu dibuat 

tidak lebih besar dari pada nama brand. Walaupun asal daerahnya tidak 

dicantumkan dalam brand identity, para wisatawan tetap dapat mengenali 

brand tersebut dengan baik, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.11. dan 

Tabel 3.12. dari kuesioner yang telah dilakukan.   

Dari ketiga brand yang dibandingkan, logo Dagadu memiliki tingkat 

fleksibilitas dan visibilitas yang sangat tinggi dibanding dengan logo Joger 

dan logo KDRI. Dagadu menggunakan simbol ‘mata’ sebagai representasi 

dari kata ‘dagadu’ yang berarti ‘matamu’. Kesan yang dihasilkan dari logo 

Dagadu adalah sederhana dan modern. Logo KDRI memiliki tingkat 

fleksibilitas dan visibilitas yang cukup tinggi, sedangkan logo Joger 

memiliki tingkat fleksibilitas yang cukup kompleks dan visibilitas yang 

cukup untuk dibaca. 

Dari analisis tagline pada ketiga brand, diketahui bahwa cara 

penyampaian yang digunakan berbeda tetapi apa yang ingin disampaikan 

kurang lebih sama, yaitu mengenai nilai yang dimiliki setiap brand. Tagline 

yang digunakan brand Joger sedikit berbeda dari brand yang lain karena 

berani mengklaim produknya sebagai sesuatu yang jelek. 
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3.1.4.5. Kesimpulan Studi Eksisting 

Kesimpulan yang didapat melalui studi eksisting adalah ketiga brand yang 

dijadikan objek eksisting memiliki identitas yang berbeda dan identitas yang 

digunakan tidak memiliki keterikatan dengan daerah. Dagadu Djokdja 

menampilkan semua tentang kota Jogja melalui konsep “All about Jogja”. 

Joger Pabrik Kata-Kata sendiri identik dengan kata-kata unik dan lucu yang 

menjadi ciri khas pada setiap produknya dan diterjemahkan ke dalam yang 

menghibur, yaitu “Joger Jelek, Bali Bagus”. Sedangkan KDRI lebih banyak 

mengangkat tema yang berhubungan dengan Indonesia, meliputi budaya, 

pahlawan, dan kutipan. Identitas yang digunakan oleh sebuah brand 

bertujuan untuk mengomunikasikan nilai serta visi dan misi yang ingin 

disampaikan sebuah brand kepada konsumennya. 

3.1.5. Analisis SWOT 

SWOT atau merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunity 

(O), dan Threat (T) merupakan metode menganalisis masalah berdasarkan faktor-

faktor yang terdapat dalam sebuah bisnis. Kotler dan Keller (2016) menyebutkan 

terdapat dua faktor yang mempengaruhi sebuah bisnis, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuataan (strength) dan kelemahan 

(weakness), sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunity) dan 

ancaman (threat). Berikut merupakan hasil analisis SWOT untuk brand Kaose 

Ethnicholic Solo berdasarkan studi eksisting dan studi kompetitor yang telah 

dilakukan sebelumnya. 
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Tabel 3.24. Analisis SWOT Brand Kaose 

STRENGTH - (S) 
 

OPPORTUNITY - (O) 

1. Kaose merupakan pionir kaos 

dengan motif batik di kota Solo. 

2. Motif batik dan warna yang 

ditawarkan beragam. 

3. Telah terdaftar sebagai sebuah 

merek dagang. 

4. Kualitas produk menggunakan 

bahan dan produksi terbaik. 

1. Minat masyarakat terhadap 

batik kontemporer. 

2. Kota Solo sebagai kota wisata 

memungkinkan banyaknya 

wisatawan 

yang datang. 

3. Pemasaran produk melalui 

media sosial atau melalui situs 

belanja online. 

4. Penambahan jenis produk lain, 

seperti gantungan kunci, tas, 

dan lainnya. 

WEAKNESS - (W) THREAT - (T) 

1. Keberadaan gerai hanya satu 

tempat. 

2. Omzet untuk pengembangan 

usaha yang masih kecil. 

3. Harga dan tampilan produk 

yang ditawarkan terlihat 

sama dengan kompetitor. 

1. Munculnya pesaing yang 

menawarkan produk sejenis. 

2. Tingkat kesadaran brand 

yang masih sangat rendah. 

3. Persaingan produk oleh-oleh 

lain dari Solo, contohnya 

makanan. 
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 Metodologi Perancangan 

Untuk merancang sebuah brand identity, terdapat lima tahapan yang harus 

dilakukan, yaitu conducting research, clarifying strategy, designing identity, 

creating touchpoints, dan managing assets (Wheeler, 2013). Adapun penjabaran 

setiap metode perancangan menurut Wheeler sebagai berikut. 

1. Conducting Research 

Tahapan awal yang dilakukan sebelum merancang brand identity sebuah brand 

adalah mengumpulkan informasi umum tentang brand tersebut. Informasi tersebut 

berupa visi dan misi perusahaan, mengetahui target market, dan analisis SWOT 

perusahaan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan metode wawancara 

pada pihak Kaose untuk memperoleh informasi umum tentang Kaose. Selain itu, 

data juga dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner online untuk mengetahui 

tingkat brand awareness dan brand equity masyarakat terhadap brand Kaose. 

2. Clarifying Strategy 

Setelah memperoleh informasi melalui wawancara dan penyebaran kuesioner, data 

tersebut kemudian diolah menjadi sebuah strategi komunikasi untuk membentuk 

positioning. Informasi target market, analisis SWOT, dan nilai brand akan menjadi 

acuan dalam proses perancangan. Informasi tersebut kemudian diolah menjadi 

sebuah big idea. 

3. Designing Identity 

Menerjemahkan big idea yang telah dibuat ke dalam bentuk visual. Proses 

perancangan brand identity Kaose yang baru dimulai dari tahap sketsa sampai tahap 
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digital. Pada tahap ini hasil dari studi pustaka mengenai perancangan sebuah 

identitas visual juga diterapkan sebagai dasar pembuatan. 

4. Creating Touchpoints 

Pada tahap ini, perancangan difokuskan pada pembuatan turunan desain dengan 

menerapkan identitas brand Kaose yang baru. Turunan yang dimaksud meliputi 

company collateral, marketing collateral, packaging, merchandise, seragam, dan 

penerapan identitas pada media promosi yang digunakan Kaose. Selain 

penerapannya, bahan yang akan digunakan dalam proses produksi untuk setiap 

turunan juga dipertimbangkan pada tahap ini. 

5. Managing Assets 

Tahapan akhir dalam merancang brand identity Kaose dengan menyusun sebuah 

pedoman penggunaan identitas atau graphic standard manual. Pembuatan 

pedoman penggunaan identitas ini ditujukan agar tetap menjaga penggunaan brand 

identity Kaose saat diterapkan ke media-media pendukung lain. 
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