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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Profil Perusahaan 

Rockickz pertama kali beroperasi di Pasar Santa, Jakarta Selatan, dan berdiri pada 

tanggal 9 November 2013 oleh seorang musisi dan pecinta sepatu sneakers 

bernama Iwan Heodiarto. Kata Rockickz sendiri memiliki dua makna, makna 

pertama gabungan dari kata Rock karena owner merupakan musisi band rock, dan 

Kickz yang merupakan kata lain dari sepatu atau sneakers. Lalu makna kedua 

berasal dari istilah “rock your kickz” yang artinya jangan takut memakai 

sepatumu. 

Tagline yang dimiliki perusahaan ini adalah “Professional Cleaning – 

Custom – Recoloring” yang berarti bahwa dalam pengoprasiannya Rockickz dapat 

memberikan pelayanan professional, dapat melakukan custom painting untuk 

diaplikasikan ke sepatu dan tas, lalu dapat melakukan recoloring sepatu dan tas. 

Rockickz bergerak di bidang jasa perawatan untuk berbagai macam sepatu dan 

tas, dan juga menawarkan berbagai jenis produk.  

Rockickz memiliki 2 lini bisnis yaitu jasa dan produk. Produk yang 

Rockickz jual merupakan hasil olahan Rockikcz sendiri, sehingga memiliki 

kualitas yang terjamin aman bagi bahan, kulit manusia, dan lingkungan. Produk 

yang dimiliki Rocakickz beragam, mulai dari cairan pembersih sepatu, foam 

untuk membersihkan sepatu, cat, brush, wax untuk sepatu atau tas kulit, hingga 

cotton microfiber yang digunakan untuk membersihkan sepatu. Rockickz sendiri 
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resmi menjadi distributor tunggal di Indonesia untuk produk dari Angelus Paint 

yang berasal dari Los Angeles, Amerika. Angelus Paint merupakan cat yang 

digunakan untuk jasa recoloring dan custom painting.  

 Rockickz menawarkan kerjasama terbuka untuk seluruh masyarakat 

berupa franchise, reseller, cosignment, dan pelatihan. Kerjasama tersebut 

memiliki tujuan untuk mencari mitra baru agar dapat saling menguntungkan. 

Franchise dapat beroperasi dengan merk Rockickz, karyawan mendapat pelatihan 

langsung dari Rockickz, dan mendapat subsidi barang langsung. Reseller 

kerjasama di mana seseorang mendapat potongan harga yang besar dalam 

pembelian produk-produk Rockickz dan menjual produk tersebut dengan brand 

sendiri. Cosignment adalah kerjasama yang ditujukan untuk toko-toko sepatu dan 

tas yang ingin menjual produk Rockickz di toko mereka dengan system bagi hasil. 

Namun apabila mengingkan untuk membuka usaha jasa cuci sepatu dengan brand 

sendiri, Rockickz dapat bekerjasama dengan menawarkan pelatihan untuk 

mempelajari cara membersihkan sepatu yang baik, serta melakukan custom 

painting dan recoloring yang baik. 

3.1.1. Visi 

Rockickz memiliki visi untuk menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dan 

dunia dalam bidang jasa dry clean, recoloring dan custom painting, serta produk 

perawatannya untuk berbagai macam jenis sepatu dan tas. 
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3.1.2. Misi 

Misi dari Rockickz antara lain: 

1. Memberikan jasa dan produk dengan kualitas yang terbaik. 

2. Menjaga kepercayaan pelanggan. 

3. Melakukan riset dan pengembangan produk/jasa secara berkala. 

4. Menjalin hubungan baik dengan partner. 

5. Membangun koneksi ke seluruh dunia. 

3.1.3. Lokasi 

Selain beroperasi di Pasar santa, Rockickz saat ini memiliki 10 cabang yang 

tersebar di wilayah Jakarta, Tengerang Selatan, dan Surabaya. Beberapa toko 

berdiri sendiri seperti di ruko, dan ada yang berdiri di mall. Selain itu Rockickz 

juga rutin mengikuti bazaar dan pameran speatu sneakers yang diselenggarakan di 

mall Jakarta. 

1. Rockickz (Pusat) Pasar Santa  

Jalan Cipaku I Pasar Santa Lantai Dasar BKS 33-35, RT.10/RW.4, Petogogan, 

Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170. 
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2. Rockickz Kuningan City Mall Hype area Ground Floor  

Jalan Professor Doktor Satrio Kav. 18, RT.14/RW.4, Karet Kuningan, Setiabudi, 

RT.14/RW.4, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan 12940 

3. Rockickz Mall Taman Anggrek Ground Floor  

Jl. Letjen. S. Parman Kav. 21, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, 

RT.12/RW.1, Tj. Duren Sel., Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat 11470 

4. Rockickz Puri Indah Mall LG Floor No. 16 

Jl. Puri Agung, RT.1/RW.2, Kembangan Selatan, Kembangan, RT.1/RW.2, 

Kembangan Sel., Kembangan, Kota Jakarta Barat 11620 

Gambar 3.1 Pasar Santa 
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5. Rockickz Kota Kasablanka mall LG Floor 

Jalan Casablanca Raya Kav. 88, RT.16/RW.5, Menteng Dalam, Tebet, 

RT.16/RW.5, Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan 12870 

6. Rockickz Kelapa gading 

Jalan Kelapa Puyuh V KA 17, Kelapa Gading, RT.4/RW.19, Klp. Gading Tim., 

Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240 

7. Rockickz Muara Karang 

Muara karang blok L 9 Timur no:26, RT.5/RW.14, Pluit, Penjaringan, Jakarta, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450 

8. Rockickz Kemanggisan 

Jl. Rw. Belong No.80c, RT.6/RW.12, Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta 11530 

9. Rockickz Bintaro 

Jl. Bintaro Utama 9 Blok HB1 No.19, Pd. Pucung, Pd. Aren, Kota Tangerang 

Selatan, Banten 15229 

10. Rockickz Surabaya 

Jl. Mayjen Sungkono No.180, Dukuh Pakis, Kota SBY, Jawa Timur 60189 
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3.1.4. Jasa dan Produk Rockickz 

Jasa yang Rockickz tawarkan yaitu: 

1. Dry Clean 

Jasa mencuci sepatu, dan tas. Jasa pencucian sepatu ini memakan waktu lima 

sampai tujuh hari tergantung dari banyaknya antrian pencucian. Harga yang 

ditawarkan bervariasi untuk sepatu Rp 100.000 sampai Rp 150.000 tergantung 

dari bahan dan besar sepatu. Harga jasa mencuci tas juga bervariasi mulai dari Rp 

450.000 sampai Rp 750.000. 

2. Recoloring 

Rockickz menawarkan jasa mewarnai ulang atau mengganti warna sepatu, dan tas. 

Cat yang digunakan oleh Rockickz adalah Angelus Paint. Pengerjaan recoloring 

memakan waktu dua hingga tiga minggu. Harga jasa recoloring dimulai dari Rp 

250.000 sampai Rp 2.0000.000 tergantung dari besar barang yang akan dicat. 

3. Custom Painting 

Selain jasa mewarnai ulang Rockickz juga menawarkan jasa custom painting di 

mana sepatu, dan tas dapat di gambar sesuai dengan kenginan konsumen. Jasa ini 

bisa memakan waktu satu sampai dua bulan dan harga jasa custom painting 

dimulai dari Rp 500.000 sampai Rp 3.000.000 tergantung dari kerumitan serta 

besar gambar yang diinginkan. 
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4. Unyellowing 

Berbeda dengan jasa dry clean, unyellowing berfokus kepada sepatu putih yang 

sudah berjamur dan menguning. Jasa ini dikenakan biaya Rp 100.000. 

Lalu nama-nama produknya diambil dari nama teknik bermain gitar, yaitu: 

1. IONIAN Premium Cleaner 100 ml  

Produk ini merupakan bahan dasar berbentuk cairan untuk mencuci sepatu dan 

tas. Cairan ini cocok untuk membersihkan semua bahan. Harga produk ini adalah 

Rp 120.000. 

2. IONIAN V. 2.0 Foam 100ml 

Produk ini sama seperti IONIAN premium cleaner namun yang membedakan 

adalah botolnya. Produk ini memakai botol khusus sehingga cairan yang ada di 

dalam botol keluar dalam bentuk busa (foam). Penggunaannya lebih mudah 

karena tidak memerlkukan air dan hanya di lap dengan cotton microfiber. Apabila 

cairan dalam botol produk ini habis, pelanggan dapat mengisi ulang dengan 

produk IONIAN Premium Cleaner. IONIAN V. 2.0 Foam dijual dengan harga Rp 

180.000. 

3. Blue Note Fragrance and Antibacterial 

Di atas botol produk ini terdapat semprotan untuk menyemprot cairan yang 

berfungsi untuk mengahurumkan dan mencegah bakteri penyebab bau di dalam 

sepatu, tas, dan topi. Harga produk tersebut Rp 150.000. 
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4. Dorian Wax 

Produk ini berfungsi untuk mengkilapkan barang-barang yang terubuat dari kulit. 

Harga produk ini adalah Rp 190.000. 

5. Cotton Microfiber 

Lap yang digunakan untuk membantu membersihkan barang-barang pelanggan. 

Sikat ini dijual dengan Harga Rp 80.000. 

6. Premium Brush 

Sikat yang diimpor langsung dari Cina khusus untuk membersihkan sepatu, tas, 

dan topi. Sikat ini dijual dengan Harga Rp 80.000. 

7. Major Kit 

Produk ini adalah paket yang berisi tiga produk yaitu IONIAN PREMIUM 

CLEANER 100ml, Cotton Microfiber, dan Premium Brush. Harga produk ini Rp 

220.000. 

8. Angelus Paint 

Produk ini merupakan cat yang diimpor langsung dari Los Angeles, Amerika. 

Sebagian produk ini ada yang dipakai untuk operasional jasa dan beberapa dijual. 

Produk cat tersebut harganya bervariasi tergantung dari besar botol dan warna cat. 

Harga dimulai dari Rp 120.000 sampai dengan Rp 1.000.000. 
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3.2. Data Hasil Penelitian 

Dalam mengerjakan tugas akhir ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui 

observasi, kuesioner, dan wawancara guna memperkuat rumusan masalah dan 

dasar konsep kreatif. Metode yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data 

dengan metode kombinasi (kuantitatif dan kualitatif). 

3.2.1. Observasi Lapangan 

Observasi lapangan dilaksanakan setiap penulis berkunjung untuk melakukan 

wawancara kepada narasumber yaitu pada tanggal 23 November 2017, 6 Februari 

2018, 5 Maret 2018, dan 21 Mei 2018. Observasi dilakukan untk mengamati 

sistem kerja dan brand style Rockikcz. Dari hasil observasi lapangan di Pasar 

Santa, sistem kerja Rockickz memiliki Standard Operating Procedure (SOP) 

untuk jasa dan produk. SOP digunakan agar karyawan dapat bekerja sesuai 

standard yang telah ditentukan oleh pemiliknya. Sehingga sistem kerja di 

Rockickz sendiri sangat teratur dan terjadwal dengan baik. 

 Identitas visual Rockickz diaplikasikan ke dalam packaging produk, nota 

bon, t-banner, zip lock, member card, pricelist jasa dan produk, dan social media. 

Penulis menemukan identitas visual yang tidak konsisten, seperti contoh logo 

pada packaging IONIAN Premium Cleaner memiliki logo yang berbeda dengan 

logo pada IONIAN v.2.0 Foam. Lalu penulis melihat identitas visual beberapa 

store melalui foto yang diberikan dari owner, identitas visual pada neon box 

memiliki perbedaan bentuk. Pengaplikasian tipografi juga tidak memiliki 

kesamaan dalam penulisannya. Hal tersebut disebabkan karena Rockickz tidak 

memiliki Graphic Standard Manual (GSM) untuk membuat aturan mengenai 
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Gambar 3.3 Dorian 

 

 

Gambar 3.2 Zip lock 

 

 

peletakan logo. Iwan menyatakan bahwa selama ini Rockickz tidak memikirkan 

aturan mengenai penerapan logo. 
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Gambar 3.4 Produk Rockickz 
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Gambar 3.5 Banner dan Nota bon 
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Gambar 3.6 Neon Box Rockickz 
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3.2.2. Kuesioner 

Penulis menyebarkan kuesioner secara online melalui situs google form. Dalam 

melakukan penelitian ini penulis menyebarkan ke masyarakat yang berdomisili di 

Jakarta dan Tangerang, dengan batasan usia 21-30 tahun. Jumlah populasi di 

Jakarta dan Tangerang berdasarkan usia tersebut adalah: 

 

 

Dalam menentukan sampel penulis menghitung jumlah pada masing-

masing bagian yang sebanding dengan jumlah populasi keseluruhan dari masing-

masing wilayah, dan sample dihitung dengan menggunakan Rumus Slovin 

(Sugiyono, 2011) sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

n = Jumlah Sample 

N = Jumlah Total Populasi 

e = Batas Toleransi Error 

NO. WILAYAH JUMLAH 

1. Jakarta 2.947.696 

2. Tangerang 3.256.338 

 TOTAL 6.204.034 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Berdasarkan Usia 21-30 Tahun 

(Sumber: https://jakarta.bps.go.id dan https://banten.bps.go.id/) 

 

Perancangan Identitas Visual..., Putri Indah Syafitri, FSD UMN, 2018

https://jakarta.bps.go.id/


51 

 

 Dalam menenentukan jumlah sample, penulis menggunakan batas 

toleransi error sebesar 10% atau 0.1, maka hasil jumlah sampe yang didapat 

adalah: 

 Jakarta 

  

 

Tangerang  

 

 

 

 Hasil rumus di atas menjadi dasar untuk menyebarkan kuesioner sebanyak 

jumlah sample berdasarkan hasil tersebut pada masing-masing wilayah. 

Penyebaran kuesioner bertujuan untuk mendapatkan bukti bahwa adanya masalah 

terhadap identitas visual Rockickz. Berikut ini merupakan hasil kuesioner yang 

telah penulis sebar dengan total 107 responden. 
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Gambar 3.7 Data Responden 
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Dari data kuesioner tersebut penulis mendapat responden dengan rata-rata 

berusia 21-30 tahun. Sebanyak 54.2% berada di wilayah Jakarta, dan 45.8% 

berada di wilayah Tangerang. Selanjutnya penulis menanyakan mengenai 

pendapatan responden untuk mengetahui kelas ekonomi responden apakah sesuai 

dengan target penulis. Lalu menanyakan apakah responden menyukai berbelanja 

sepatu atau tas, dan juga seberapa sering mereka berbelanja barang tersebut. Jika 

responden tersebut suka berbelanja sepatu atau tas, dan berada di kelas ekonomi 

A-B, responden tersebut sesuai dengan target penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.8 Data Responden 
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Pada pertanyaan berikutnya, penulis menanyakan kepada responden 

mengenai awareness mereka terhadap logo Rockickz. Berdasarkan data di atas, 

sebanyak 73.8% tidak mengetahui logo Rockickz, 16.6% pernah melihat logo 

tersebut, dan 9.3% mengetahui logo Rockickz. Lalu pada pertanyaan selanjutnya 

sebanyak 63.6% responden menganggap dari logo tersebut, Rockickz bergerak 

dalam usaha toko sepatu, dan hanya 21.5% responden yang menganggap 

Rockickz merupakan usaha pencucian sepatu, dan sisanya menjawab barbershop, 

distro, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

Pada pertanyaan diatas, penulis ingin mengetahui menurut pandangan 

responden mengenai logo Rockickz dan segmentasi pasar mereka yang sesuai 

dengan logo. Berdasarkan data di atas, sebanyak 88.7% menyatakan dengan logo 

seperti itu segmentasi yang sesuai adalah pria berusia dibawah 25 tahun, dan 

33.3% menyatakan pria berusia diatas 25 tahun. 

Gambar 3.9 Data Responden 
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Selanjutnya penulis menanyakan mengenai pendapat mereka mengenai 

logo dengan presentasinya sebagai laundry sepatu dan sneakers. Berdasarkan data 

di atas, sebanyak 37.3% menyatakan bahwa identitas visual Rockikcz saat ini 

tidak mempresentasikan sebagai laundry sepatu dan tas.  

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

Rockickz saat ini yang telah melakukan perubahan dalam jasanya, sehingga 

segmentasi pasar mereka secara otomatis juga berubah, tidak dapat menggunakan 

logo lamanya. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasil kuesioner sebanyak 

88.7% menyatakan dengan logo tersebut masyarakat menganggap bahwa logo 

tersebut hanya untuk pria saja, padahal segmentasi Rockickz saat ini pria dan 

wanita berusia 21-30 tahun. Lalu dengan logo tersebut identitas Rockickz sebagai 

laundry sepatu tidak tersampaikan dengan baik, dan 63.6% responden menyatakan 

bahwa logo tersebut mempresentasikan sebagai toko sepatu sneakers. 

Gambar 3.10 Data Responden 

 

(Skala 1 Sangat Tidak Mempresentasikan – Skala 4 Sangat Mempresentasikan) 
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3.2.3. Wawancara 

Dalam proses wawancara, penulis mengajukan pertanyaan kepada owner 

mengenai gambaran brand Rockickz, pengetahuan tentang product knowledge, 

dan karakteristik perusahaan itu sendiri. Serta wawancara dilakukan untuk 

mengetahui masalah yang dialami oleh Rockickz dan penyelesaian terhadap 

masalah tersebut. 

 Wawancara pertama penulis laksanakan pada tanggal 23 November 2017 

di kantor pusat Rockickz di Pasar Santa. Wawancara ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi mengenai latar belakang Rockickz, dan latar belakang 

pendiri yang mempengaruhi usahanya seperti identitas visual, dan segmentasi dari 

Rockikcz. Hasil dari wawancara pertama, penulis mendapatkan informasi bahwa 

Iwan merasa Rokcikcz harus sudah meremajakan image agar memiliki perbedaan 

di antara kompetitor. Lalu penulis juga mengetahui mengenai latar belakang 

berdirinya Rockikcz serta makna dari logonya. 

 Pada awal berdirinya Rockickz karena pada saat 2013 sepatu sneakers 

sedang mengalami peningkatan dan masyarakat mulai merasa aware terhadap 

kebersihan sepatu mereka. Namun dalam membersihkan sepatu masyarakat masih 

merasa sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga Rockickz muncul 

untuk menjadi solusi bagi masalah pencucian sepatu. Seiring perkembangan 

jaman saat ini Rockickz juga mulai memproduksi produk untuk kebersihan dan 

perawatan sepatu. Rockickz memiliki dua makna, makna pertama merupakan 

penggabungan dari kata Rock karena owner merupakan musisi band rock, dan 

Perancangan Identitas Visual..., Putri Indah Syafitri, FSD UMN, 2018



57 

 

Kickz yang merupakan kata lain dari sneakers. Makna kedua yaitu dari kata Rock 

Your Kickz yang memiliki arti “Jangan Takut Pakai Sepatu Kamu”. 

Lalu pada wawancara kedua, penulis laksanakan pada tanggal 6 Februari 

2018 di Pasar Santa Jakarta. Iwan menjelaskan mengenai produknya saat ini. 

Menurutnya produk tersebut diracik dan diolah oleh dirinya sendiri tanpa ada 

bantuan orang lain yang berlokasi di daerah Kebon Sirih, Jakarta Barat. Sehingga 

produk Rockikcz memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri dibanding 

kompetitornya. Selain itu Iwan juga menjelaskan mengenai jasa yang dimiliki, 

pengerjaannya, serta kisaran harga yang ditawarkan oleh Rockickz. 

Wawancara ketiga penulis laksanakan pada tanggal 5 Maret 2018 yang 

kembali dilakukan di Pasar Santa Jakarta. Dalam wawancara ini penulis 

melaporkan hasil kuesioner yang penulis sebarkan. Iwan memperbolehkan penulis 

untuk merubah identitas visual Rokcikcz agar dapat merangkul segmentasi 

barunya. Lalu pada wawancara tanggal 21 Mei 2018 penulis menannyakan 

mengenai kompetitor-kompetitor Rockickz untuk penulis analisa.  
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3.3. Analisis Kompetitor 

1. Shoebible  

 

 

 

Sama seperti Rockickz, Shoebible memiliki dua lini bisnis. Namun usaha ini tidak 

menawarkan jasa recoloring dan tidak menjual produk cat pewarna untuk sepatu, 

shoebible hanya dapat mencuci sepatu. Shoebible telah berdiri lebih dulu 

dibandingkan dengan Rockickz. Salah satu Outlet usaha ini juga berlokasi sama 

Gambar 3.11 Wawancaara Iwan 

 

Gambar 3.12 Shoebible 

(https://twitter.com/shoebible_yk) 
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dengan Rockickz yaitu di Pasar Santa. Shoebible saat ini memiliki 12 outlet yang 

tersebar di Indonesia 9 diantaranya berlokasi di Jakarta.  

Shoebible tidak pernah mengikuti bazar sneakers di mall. Lalu reputasi 

Shoebible dipandang buruk oleh sebagian masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada 

Instagram @shoe_bible yang berisikan komentar-komentar negatif mengenai 

lamanya pencucian sepatu di Shoebible. 

 

 

 

 

 

 

2. Sneaklin 

  

 

 

 

Sneaklin sudah beridiri lebih dulu dibandingkan dengan Rockickz namun, usaha 

ini hanya menawarkan jasa saja dan tidak memiliki produk sendiri. Sneaklin 

Gambar 3.13 Instagram 

(https://instagram.com/shoe_bible) 

 

Gambar 3.14 Sneaklin 

(https://instagram.com/shoe_bible) 
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sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia yaitu Bandung, Bali, Balikpapan, 

Tangerang, Palembang, Jakarta, Depok, Bekasi, Cimahi dan Surabaya. Salah satu 

workshop sneaklin juga berlokasi di pasar santa sama dengan Shoebible dan 

Rockickz. 

3. Shoes and Care 

 

 

 

 

 

Shoes and Care merupakan jasa pencucian sepatu yang pertama di Yogyakarta. 

Jasa yang mereka tawarkan yaitu pencucian sepatu, repaint, dan repair. Shoes and 

Care hanya menawarkan jasa saja, dan tidak memiliki produk untuk kebersihan 

sepatu. 

4. Umbre 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Umbre 

(https://www.bukalapak.com/u/umbrewaterproof) 

 

Gambar 3.15 Shoes and Care 

(https://career.undip.ac.id/merchant/view/18/shoes-n-care/29) 
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Umbre merupakan kompetitor dari produk Rockikcz. Umbre sendiri hanya 

menawarkan produk. Inovasi produk Umbre lebih unggul dibandingkan dengan 

kompetitornya. Hal ini dapat dilihat dari produknya yang bernama Water 

Repellent yang merupakan produk anti air untuk sepatu, lalu Quick Wipes 

merupakan tissue basah yang digunakan untuk membersihkan sepatu dengan 

mudah dan cepat. Walaupun Umbre baru berdiri dua tahun yang lalu, namun 

umbre sudah dapat unggul di pasarnya. 

5. Momoko 

 

 

 

 

 

Momoko merupakan brand yang berasal dari Thailand yang sudah cukup terkenal 

di sana. Mereka memiliki outlet di Indonesia yang berlokasi di Pacific Place Mall 

Jakarta. Sama halnya seperti Rokcikcz, momoko memiliki 2 lini bisnis namun, 

usaha ini memiliki target pasar dengan kelas ekonomi A saja karena harga yang 

ditawarkan jauh di atas harga yang dimiliki oleh Rockickz dan kompetitornya. 

 

Gambar 3.17 Momoko 

(https://www.bukalapak.com/u/umbrewaterproof) 
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3.4. Analisis SWOT 

Berdasarkan pengamatan tersebut, penulis juga menganalisa Rockickz dengan 

Analisa SWOT. SWOT digunakan untuk mengevaluasi di mana keberadaan 

Rockickz dalam persaingan pasar (Kelly dan Williams (2017, hlm. 253-254). 

Berikut hasil analisa penulis: 

3.4.1. Kekuatan (Strenghts) 

a. Pendiri Rockickz Iwan Hooediarto adalah seorang musisi gitaris band dari 

Saint Loco yang memiliki fans dan koneksi ke media-media pemberitaan. Hal 

tersebut memudahkan untuk meningkatkan brand awareness. 

b. Menawarkan 2 lini bisnis yaitu jasa dan produk. 

c. Selalu menjaga kualitas pelayanan jasa dan produk, dapat terlihat dari 

taglinenya yaitu “Professional Cleaning - Custom – Recoloring”. 

d. Fast respond dalam menjawab pertanyan-pertanyan melalui aplikasi line dan 

whatsapp serta sosial media lainnya 

e. Lokasi yang tersebar di Jakarta 

f. Melayani pengirimian untuk jasa dan produk 

g. Memiliki produk yang diolah sendri. 
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3.4.2. Kelemahan (Weakness) 

a. Harga jasa Rockickz dibandingkan kompetitor masih terbilang tinggi. 

b. Waktu tunggu jasa yang lama apabila sedang banyak sepatu dan tas yang 

masuk. 

c. Tidak memiliki website. 

d. Hanya berada di Pulau Jawa. 

e. Kurangnya inovasi produk. 

 

3.4.3. Peluang (Opportunities) 

a. Pasar sneakers yang terus berkembang. 

b. Selalu diundang dalam bazaar sneakers. 

c. Banyak konsumen yang menginginkan jasa custom painting agar barangnya 

berbeda dari yang lain. 

d. Adanya pasar perempuan sosialita yang membeli tas puluhan juta. 

e. Harga sepatu yang terus menerus naik dengan pesat hingga belasan juta. 

f. Banyaknya orang yang menginginkan franchise pencucian sepatu. 
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3.4.4. Ancamman (Threats) 

a. Banyaknya usaha jasa cuci sepatu yang bermunculan. 

b. Inovasi produk kompetitor lebih baik, seperti tissue basah untuk memberihkan 

sepatu dan water repellent agar menjaga seppatu tidak menyerap air. 

c. Kompetitor memiliki lebih banyak toko dan sudah membuka di luar Pulau 

Jawa serta produk-produk kompetitor sudah lebih dulu ada di toko-toko sepatu 

dan tas terkenal. 

 

3.5. Metodelogi Perancangan 

Dalam membuat perancangan identitas visual Rockickz, penulis menggunakan 5 

fase (Landa, 2011, hlm. 77-95): 

1. Orientasi 

Penulis meneliti mengenai masalah dan kebutuhan yang diperlukan oleh 

Rockickz seperti kebutuhan pada produk, layanan, hingga meneliti kompetitor. 

Pada fase ini penulis akan mengumpulkan informasi dan melakukan riset 

secara langsung. 

2. Analisis 

Pada fase ini, penulis akan melakukan penilaian, memeriksa dan 

mengidentifikasi semua yang telah penulis temukan pada fase orientation. 

Pada tahap ini penulis juga akan membuat planning perancangan dengan 
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desing brief. Design Brief yang dibuat berupa mind mapping dan 

brainstorming. 

3.   Visual Concepts 

Pada fase ini penulis akan membuat konsep desain, seperti memilih bentuk, 

tipografi, dan palet warna yang akan digunakan dalam bentuk moodboard. 

4. Design Development 

Dalam fase ini penulis mulai melakukan perancangan secara visual untuk 

identitas visual Rockickz secara manual dan digital. 

5. Impelementasi 

Fase ini merupakan fase eksekusi, penulis akan membuat mock up identitas 

visual Rockickz dan Graphic Standard Manual (GSM) untuk memasitikan 

keakuratan identitas yang telah dirancang. 
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