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BAB III 

KAJIAN OBJEK PENELITIAN 

 

3.1 Yosafat Dwi Kurniawan 

Yosafat Dwi Kurniawan dibesarkan di Pekalongan, Jawa Tengah, sebuah kota 

dengan warisan yang kuat. Sejak usia 14 tahun, ia sudah bergerak dari Semarang 

ke Beijing dan akhirnya menetap di Jakarta, di mana ia menyelesaikan diploma di 

Fashion Design di Lasalle College International, Jakarta. Selama kuliah, ia diberi 

kesempatan untuk menjadi perancang busana satu-satunya dari Indonesia untuk 

menyajikan koleksi selama musim gugur Fashion Week China 2009 di Beijing, 

sebagai bagian dari Penghargaan Hempel pada Maret 2009. 

 

 

Gambar 3.1 Profil Yosafat Dwi Kurniawan 
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Lulus sebagai The Best Student di tahun 2009, ia langsung terlibat dalam industri 

fashion, bekerja untuk desainer utama beberapa merek sebelum akhirnya 

memutuskan untuk membuka label sendiri pada tahun 2010, yang mengadopsi 

namanya sendiri yakni Yosafat Dwi Kurniawan. 

 

Mulai dari sebagai seorang desainer made by order, ia akhirnya meluncurkan 

koleksi ready to wear-nya selama Jakarta Fashion Week 2011. Untuk 

menciptakan identitas atau ciri khas dari brand fashion -nya, ia menggunakan 

sentuhan konstruksi, tetapi menambahkan rasa santai dan dapat dipakai untuk 

setiap pakaian. 

 

Gambar 3.2  Pakaian Rancangan Merek Fashion Dwi Kurniawan (Sumber : 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.191276767554569.59541.170101743005405&type=3) 
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Gambar 3.3 Koleksi Delicate Mix 2012 (Sumber : 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.326230720725839.103694.170101743005405&type=3) 

 

Dengan berbagai latar belakangnya, ia berencana untuk mewakili pemuda dan 

individualisme dalam mode. Mengetahui fashion yang sekarang tidak hanya 

sekedar memakai pakaian, tetapi juga menjadi cara hidup. Brand ini bukan hanya 

bertujuan menjadi trendi, tetapi juga sebagai extention untuk kepribadian orang 

yang memakainya, tapi tanpa kehilangan effortlessness dalam berpakaian. 

 

3.1.2.  Segmen Pakaian Merek Fashion Yosafat Dwi Kurniawan 

Merek fashion Yosafat Dwi Kurniawan yang telah berjalan 1 tahun telah 

menetapkan segmen pasar. Menurut sumber yang penulis dapatkan dari buku 

yang dikarang oleh Toby Meadows yang berjudul “Memulai dan Menjalakan 

sebuah Label Fashion, segmen pasar dalam dunia bisnis fashion memiliki tiga 

kategori utama, yaitu  
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1. Adibusana (haute couture) 

Istilah adibusana menggambarkan rancangan yang mewah, rumit serta rinci, tidak 

ada yang menyamai, digabung dengan sesuatu yang terkadang extravagant. 

Terlahir dari rumah-rumah mode pertama yang didirikan di Paris pada akhir abad 

kesembilan belas, adibusana masih menjadi puncak terujung spectrum mode, 

melayani segelincir kecil orang yang mampu membayar mahal untuk kreasi 

mewah yang dipersiapkan khusus menyesuaikan setiap sentimeter ukuran sang 

klien.  

Di Prancis adibusana merupakan istilah yang dilindungi, artinya nama tersebut 

hanya dapat secara resmi digunakan oleh desainer yang memenuhi standar yang 

ditetapkan oleh Chambre Syndicale de la Couture (Asosiasi Serikat Adibusana).  

 

Gambar 3.4 Dior Haute Couture 2011 (Sumber : 

http://www.blogcdn.com/main.stylelist.com/media/2011/01/dior-haute-couture-paris-2011-

590bes012511.jpg) 
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2. Siap pakai (ready to wear)   

Busana siap pakai, ready to wear, atau dikenal juga dengan prêt-a-porter, menjadi 

alternatif pilihan dari adibusana di sekitar tahun 1960-an ketika rumah mode 

mulai menampilkan ukuran standar, dapat dibeli langsung dari butik. Dengan 

menghilangkan sesi pengepasan yang panjang, busana siap pakai menjadi jauh 

lebih murah oleh karenanya lebih mudah dijangkau oleh khalayak luas. Sebagian 

besar hasil rancangan desainer sekarang ini merupakan siap pakai. Saat ini, siap 

pakai merupakan perpaduan rancangan adibusana dan pasar massal. Jumlah 

produksi setiap rancangan pun cenderung sedikit, menjadikannya eksklusif dan 

mahal. Contoh dari label siap pakai terkenal skala internasional adalah Chloe, 

Gucci, Ralph Lauren, dan Burberry. Tetapi dunia siap pakai sekarang ini adalah 

pasar yang sangat beragam, dengan jumlah sub level yang bervariasi, termasuk di 

dalamnya rancangan mewah, kelas papan atas, kelas menengah, dan premium. 

Setiap tingkatan akan membedakan merek mereka lewat produk yang ditawarkan, 

harga yang ditetapkan, strategi pemasaran, dan alur distribusi.  
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Gambar 3.5 Koleksi Ready to Wear Marc Jacobs Spring Summer 2013 (Sumber : http://live.narayana.eu/wp-

content/uploads/2012/09/Marc-Jacobs-SS13-Ready-to-Wear.02.jpeg) 

3. Pasar massal (mass market)  

Dewasa ini, kebanyakan orang memakai busana pasar massal yang menyediakan 

pilihan lebih luas lagi dibandingkan siap pakai. Pakaian diproduksi dalam sangat 

besar dan dalam berbagai stanndar ukuran yang baik, membuatnya lebih murah 

dan lebih terjangkau oleh konsumen rata-rata. Desainer pasar massal 

mengadaptasi tren yang ditentukan oleh nama-nama besar di dunia fashion papan 

atas. Busana pasar massal diproduksi terlebih dahulu dan kemudian dijual melalui 

saluran distribusi saluran (ritel), biasanya dimiliki oleh sebuah merek (Topshop, 

H&M, Zara, Gap, dan sebagainya).  
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Gambar 3.6 H&M Salah Satu Merek Fashion dengan Segmen Pasar Mass Market (Sumber : http://nyc-

fashion.com/wp-content/uploads/2011/11/roy-fire-hm-holiday-nyc-fashion-1.jpg) 

 

Merek fashion Yosafat Dwi Kurniawan berada pada segmen pasar siap pakai 

(ready to wear). Yang telah disinggung sebelumnya, merupakan merek fashion 

yang menjual pakaian dengan ukuran standar dan tidak memproduksi pakaian 

setiap musimnya secara masal, sehingga dapat dikatakan cukup eksklusif bagi 

yang membelinya. Koleksi siap pakai dirancang sendiri oleh desainer yang 

merupakan orang dibalik merek fashion tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan, 

koleksi ready to wear dapat menjadi trend setter bagi merek-merek pasar massal.  
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3.2. Hasil Penelitian 

3.2.1. Observasi 

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah di buyers room Jakarta Fashion 

Week 2013. Dimana para banyak merek yang menampilkan koleksi terbaru 

mereka kepada para buyers baik dalam ataupun luar negeri. Diantara merek-

merek fashion yang terpilih, Yosafat Dwi Kurniawan pun diberi kesempatan 

untuk membuka booth ditempat itu.  

Penulis dapat melihat langsung bagaimana persaingan antara satu merek fashion 

dengan merek lainnya. Masing-masing merek merancang booth mereka sebaik 

mungkin agar terlihat menarik. Dari observasi yang saya lakukan, saya sangat 

tertarik dengan desain booth Albert Yanuar yang disusun dengan cukup mewah 

dan beda dari yang lainnya. Begitu juga, penulis melihat booth-booth yang kurang 

menarik. Apabila penulis membandingkan dengan desain booth lainnya, booth 

Yosafat cukup menarik. Dan menggunakan warna yang didominasi warna hitam.  

Dari segi kualitas pakaian yang di tampilkan, semuanya layak untuk dijual karena 

memiliki segi kualitas kain, teknik yang sangat baik. Jahitannya sangat rapih dan 

bentuknya presisi.  

Para buyers memberikan tanggapan yang baik pada merek fashion Yosafat Dwi 

Kurniawan. Beberapa department store mengajak berkerjasama untuk 

memasukkan koleksi pakaian Yosafat Dwi Kurniawan ke toko ritel mereka.  
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3.2.2. Wawancara 

Dalam penelitian ini tidak lepas dari wawancara dengan pihak desainer Yosafat 

Dwi Kurniawan. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yosafat. 

Setelah melakukan proses wawancara, penulis menarik beberapa informasi.  

Yosafat dalam kurun waktu dua tahun kebelakang menjalani bisnisnya dalam 

dunia fashion sendirian, tanpa bantuan pihak-pihak yang me-manage berbagai hal. 

Hal ini membuat beliau cukup kewalahan dalam mengurus segala sesuatu. Sampai 

dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengerjakan segala sesuatunya secara 

sempurna. Baru tahun ini, ia mulai merekrut teman-teman yang dapat 

dipercayanya untuk membantu menopang Yosafat. Dia mengatakan, bekerja 

dengan team membuat mereknya berjalan efisien dan bijaksana.  

Yosafat ingin membawa mereknya menjadi high end, yang dapat membawanya ke 

pasar Internasional. Baginya pasar internasional lebih menghargai karya seorang 

desainer. Namun walaupun begitu, ia tetap ingin mencapai eksistensi di negaranya 

sendiri.  

Saat penulis menanyakan apa saja promosi yang telah dilakukan oleh Yosafat, 

beliau menjawab bahwa dulu ia pernah menempatkan koleksi pakaiannya di 

sebuah toko ritel bernama Gaya di Plaza Indonesia dimana orang-orang bisa 

melihat langsung pakaian yang dijual. Saat itu Yosafat memiliki pemikiran yang 

salah bahwa apabila menaruh barang tersebut di toko ritel tersebut, ia harus 

menjual dress. Padahal seharusnya ia dapat menjual karakter dirinya di toko ritel 

tersebut. Selain menjual produk mereknya di toko ritel, Yosafat Dwi Kurniawan 
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juga melakukan promosi dengan menggunakan media online yang bebas biaya, 

yaitu tumblr dan fanpage facebook.  

Sebagai desainer Indonesia, Yosafat tidak mau terpaku dengan cara yang telah 

umum dilakukan. Misalnya menggunakan batik sebagai ciri khas budaya 

Indonesia. Baginya batik sudah sangat umum dan memakan waktu yang lama 

dalam masa produksi untuk bahan batik yang dibuat manual. Masih banyak 

budaya yang dapat merepresentasikan Indonesia. Prinsip Yosafat dalam 

membawa ciri khas Indonesua, ia tidak mau terlalu cultural specific. Seperti yang 

dilakukan pada koleksi pakaian terbaru mereknya yaitu menggunakan motif relief 

Borobudur yang dapat dibilang salah satu peninggalan mahakarya Indonesia. 

Selain itu pada beberapa pakaian koleksi terbaru, ia memilih bahan tenun.  

Tanggapannya tentang target audiens yang dituju yaitu wanita. Dia melihat wanita 

memiliki peranan yang sangat penting. Disatu sisi wanita harus menjadi pribadi 

yang lembut dalam keluarga dan di sisi lainnya, wanita harus kuat dalam 

menjalani karirnya dalam bekerja. Hal ini menjadi salah satu inspirasi dalam 

membuat karya dengan desain yang minimalis namun memiliki garis-garis yang 

kuat.  

Kompetitor Yosafat adalah teman-temannya sendiri. Sampai saat ini ia tidak 

merasakan persaingan yang saling menjatuhkan. Sebaliknya, Yosafat dan teman-

temannya saling mendukung satu sama lain. Yosafat berpendirian bahwa ia harus 

baik kepada setiap orang dan berusaha berpikir positif.  
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Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu konsumen yang pernah 

membeli pakaian merek fashion Yosafat Dwi Kurniawan. Ia membeli koleksi 

tenun ikat dari merek ini. Ia sangat puas dan suka dengan apa yang dibelinya. 

Kualitasnya sangat baik dan desainnya simple, multifungsi, dan mudah di mix and 

match dengan accessories seperti gelang dan kalung. Pemilihan bahannya baik 

dan jahitannya sangat rapih. Ia membeli baju ini hanya melihat dari foto dan tidak 

memegang langsung pakaiannya, karena dari foto yang ia lihat, pakaian tersebut 

sudah terlihat kualitasnya baik. Dan ternyata yang ia bayangkan sesuai dengan 

pakaian yang ia terima. Ia membeli pakaian tersebut dengan harga Rp 800.000, 00 

dan menurutnya harga tersebut masuk akal dengan kualitas yang Yosafat 

tawarkan.  

Saran yang ia harapkan dapat direalisasikan adalah Yosafat perlu membuat iklan 

di majalah-majalah nasional agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu 

karena klien ini bertempat tinggal di Bandung, dia mengharapkan Yosafat dapat 

membuka toko ritel di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan 

lainnya. 

3.2.3. Kuesioner 

Penelitian ini tidak lepas dari data kuantitatif yang bersumber dari masyarakat. 

Terutama dari target audiens yang ingin dicapai. Untuk menguji beberapa hal, 

peneliti melakukan penyebaran kuesioner pada 30 sample responden wanita. 

Sample tersebut diambil dari para pengunjung acara Jakarta Fashion Week 2013 
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pada hari Sabtu, 10 November 2013.  Dari hasil pengisian kuesioner yang diisi 

sendiri oleh para responden, didapatkan beberapa data profil responden.  

Responden yang mengisi kuesioner ini mayoritas berumur antara 26-31 tahun 

dengan persentase 36.67%. Diikuti dengan umur antara 19-25 tahun (33.33%). 

Sisanya adalah antara 32-37 tahun (20%) dan lebih dari 44 tahun (10%). Oleh 

karena itu secara umur, sesuai dengan target audiens yang ingin dicapai oleh 

desainer brand Yosafat Dwi Kurniawan, yaitu antara 25-45 tahun. Berikut 

keterangan pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Umur Responden 

Jawaban Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

19 – 25 tahun 10 33.33 % 

26 – 31 tahun  11 36.67 % 

32 – 37 tahun 6 20 % 

38 – 43 tahun 0 0 % 

> 44 tahun 3 10 % 

Total 30 100 % 
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Tingkat pendidikan terakhir responden sebagian besar adalah pada tingkat S1 

(Sarjana Tingkat 1) yaitu dengan jumlah 24 orang (80%). Diikuti dengan urutan 

kedua terbesar yaitu S2 (Sarjana Tingkat 2) sebanyak 4 orang (13.33%), dan 

tingkat SLTA yaitu 2 orang (6.67%). Berikut keterangan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Terakhir 

Jawaban Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase (10%) 

SLTA 2 6.67 % 

D1/D2/D3 0 0 % 

S1 24 80 % 

S2 4 13.33 % 

S3 0 0 % 

Total 30 100 % 

Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui tingkat penghasilan responden setiap 

bulannya. Hal ini nantinya akan mempengaruhi pertanyaan selanjutnya yang 

berhubungan dengan pengeluaran untuk membeli pakaian dalam satu bulan. 

Angka terbanyak didapat pada jumlah pendapatan sebesar Rp 3.500.000, 00 – Rp 

5.000.000, 00 dengan jumlah responden sebanyak 9 orang (30 %). Diikuti dengan 

jumlah responden terbanyak kedua, dengan pendapatan lebih dari Rp 12.000.000, 

00 setiap bulannya yaitu sebanyak 8 orang (26.67 %). Sisanya adalah Rp 
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5.000.000, 00 – Rp 8.000.000, 00 dengan jumlah responden 6 orang (20 %), Rp 

8.000.000, 00 – Rp 12.000.000, 00 dengan jumlah responden 4 orang (13.33 %), 

dan paling sedikit responden dengan pendapatan Rp 2.000.000, 00 – Rp 

3.500.000, 00 berjumlah 3 orang (10 %). Berikut keterangan pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Tingkat Pendapatan Responden Setiap Bulan 

Jawaban Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

2.000.000 – 3.500.000 3 10 % 

3.500.000 – 5.000.000 9 30 % 

5.000.000 – 8.000.000 6 20 % 

8.000.000 – 12.000.000 4 13.33 % 

> 12.000.000 8 26.67 % 

Total 30 100 % 

 

Setelah peneliti mengetahui tingkat pendapatan responden, peneliti juga memberi 

pertanyaan seberapa besar pengeluaran responden untuk membeli pakaian dalam 

satu bulan. Hal ini berfungsi sebagai data tingkat royalitas responden dalam 

menyediakan anggaran berbelanja pakaian setiap bulannya. Batas pengeluaran 

yang paling banyak dipilih oleh responden adalah Rp 500.000, 00 – Rp 1.500.000, 

00 per bulan, dengan jumlah responden pemilih sebanyak 12 orang (40 %). 
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Diikuti oleh Rp 1.500.000, 00 – Rp 3.000.000, 00 dengan jumlah responden 

pemilih sebanyak 10 orang (33.33 %). Sisanya Rp 3.000.000, 00 – Rp 5.000.000, 

00 dengan jumlah responden pemilih sebanyak 5 orang (16.67 %), Rp 200.000, 00 

– Rp 500.000, 00 dengan jumlah responden pemilih sebanyak 2 orang (6.67 %), 

dan menjawab “lainnya” dengan jumlah responden pemilih sebanyak 1 orang 

(3.33%). Berikut keterangan pada tabel 3.4.  

 

Tabel 3.4 Pengeluaran Responden dalam Membeli Pakaian dalam 1 Bulan 

Jawaban Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase 

50.000 – 100.000 0 0 % 

200.000 – 500.000 2 6.67 % 

500.000 – 1.500.000 12 40 % 

1.500.000 – 3.000.000 10 33.33 % 

3.000.000 – 5.000.000 5 16.67 % 

lainnya 1 3.33 % 

Total 30 100 % 
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Yosafat Dwi Kurniawan merupakan desainer pakaian yang membuat merek 

dengan namanya sendiri. Oleh karena itu, peneliti perlu mengetahui apakah 

responden terbiasa membeli pakaian yang dirancang oleh desainer fashion dan 

seberapa besar intensitas responden membeli pakaian rancangan desainer fashion 

dalam satu tahun. Lalu dengan hasil kuesioner yang diisi oleh 30 orang, 22 orang 

(73.33 %) diantaranya mengaku pernah membeli pakaian rancangan desainer 

fashion, dan 8 orang (26.67 %) lainnya mengaku tidak pernah. Intensitas 

responden membeli pakaian rancangan desainer fashion dalam satu tahun 1 – 3 

kali dengan jumlah 16 orang (53.33 %), lebih dari 3 kali sebanyak 6 orang (20 %), 

dan sisanya mengaku tidak pernah sebanyak 8 orang (26.67 %). Berikut 

keterangan pada tabel 3.5 dan 3.6. 

 

Tabel 3.5 Apakah responden pernah membeli pakaian rancangan desainer dalam satu tahun? 

Jawaban  Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase 

Ya 22 73.33 % 

Tidak 8 26.67 % 

Total 30 100 % 
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Tabel 3.6 Intensitas membeli pakaian rancangan desainer fashion dalam 1 tahun 

Jawaban Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase 

1 – 3 kali 16 53.33 % 

> 3 kali 6 20 % 

Tidak Pernah 8 26.67 % 

Total  30 100 % 

 

Sebuah merek fashion dapat berkembang apabila memiliki komunikasi yang baik 

terhadap konsumen atau pembelinya. Salah satunya adalah dalam bentuk media 

komunikasi visual. Tanpa disadari media komunikasi visual dapat mempengaruhi  

alasan mengapa seseorang membeli sebuah produk yang ditawarkan oleh merek 

fashion. Dari hasil kuesioner yang dilakukan oleh penulis, sebagian besar 

responden memilih media komunikasi visual dari iklan media cetak (seperti Iklan 

di majalah Bazaar, Dewi, Amica, dan lain-lain) dengan jumlah 17 orang (56.67 

%). Diikuti dengan jumlah responden yang setara jumlahnya, masing-masing 6 

orang (20 %) yaitu media katalog dan media online (fanpage Facebook, website, 

katalog online). Iklan media online hanya 1 orang (3.33 %) yang memilih. Berikut 

keterangan pada tabel 3.7. 
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Tabel 3.7 Media Komunikasi Visual yang Mempengaruhi Keinginan untuk Membeli Produk Merek 

Fashion 

Jawaban Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

Katalog 6 20 % 

Media Online (Fanpage 

Facebook & Website) 

6 20 % 

Iklan Media Cetak 17 56.67 % 

Iklan Media Online 1 3.33 % 

Total 30 100 % 

 

Katalog berfungsi memperkenalkan lini produk atau koleksi musim baru kepada 

media dan target audiens. Namun, penulis ingin menelaah tingkat kebiasaan 

responden dalam mengambil katalog-katalog yang disediakan oleh merek-merek 

fashion. Dari kuesioner ini didapatkan data bahwa sebagian besar responden 

sering mengambil katalog, dengan jumlah 19 orang (63.33 %). Sisanya 

mengatakan jarang sebanyak 10 orang (33.33 %) dan yang mengatakan tidak 

pernah hanya 1 orang (3.33 %). Berikut keterangan pada tabel 3.8. 
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Tabel 3.8 Intensitas Responden Mengambil Katalog 

Jawaban Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

Sering 19 63.33 % 

Jarang 10 33.33 % 

Tidak Pernah 1 3.33 % 

Total 30 100 % 

 

Setelah penulis mendapatkan data intensitas responden dalam mengambil katalog, 

penulis ingin mengetahui apa yang membuat responden tertarik untuk mengambil 

katalog tersebut. Didapatkan data bahwa sebagian besar dari mereka mengambil 

katalog karena tampilan fotografinya yang menarik, dengan jumlah responden 

pemilih sebanyak 18 orang (60 %). Sebagian memilih karena pemilihan kertas dan 

finishing yang baik sebanyak 7 orang (23.33 %). Sisanya berpendapat karena 

tampilan desain grafisnya yang menarik dengan jumlah pemilih 4 orang (13.33 %) 

dan karena kepraktisannya (mudah dibawa) dengan jumlah responden pemilih 1 

orang (3.33 %). Berikut keterangan pada tabel 3.9. 
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Tabel 3.9 Yang Membuat Responden Tertarik untuk Mengambil Katalog 

Jawaban Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

Warna pada Katalog 0 0 

Tampilan Desain Grafis 

pada Katalog 

4 13.33 % 

Tampilan Fotografi yang 

Menarik 

18 60 % 

Kepraktisannya (mudah 

dibawa) 

1 3.33 % 

Pemilihan Kertas dan 

Finishing yang Baik 

7 23.33 % 

Total 30 100 % 

 

Selain katalog, iklan merupakan media komunikasi visual yang membuat target 

audiens dapat mengenal sebuah produk yang ditawarkan oleh sebuah brand. 

Bukan hanya dalam dunia bisnis fashion, tetapi dalam semua merek. Penulis ingin 

mengetahui pendapat responden, apakah dalam sebuah merek fashion, iklan 

merupakan hal yang penting dimata mereka. Ternyata hampir semua responden 
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mengatakan “Ya, Penting” dengan jumlah 29 orang (96.67 %). Sisanya 1 orang 

(3.33 %) mengatakan “Biasa Saja”. Berikut keterangan pada tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Apakah Iklan Merupakan Sebuah Hal yang Penting dalam Sebuah Merek Fashion ? 

Jawaban Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

Ya, Penting 29 96.67 % 

Biasa Saja 1 3.33 % 

Total 30 100 % 

 

Pertanyaan yang terakhir yang peneliti ajukan di dalam kuesioner ini adalah, 

apakah responden mengetahui merek fashion Yosafat Dwi Kurniawan? Dari 30 

responden yang mengisi kuesioner, 19 orang (63.33 %) mengetahui keberadaan 

brand fashion ini dan 11 orang (36.67 %)  lainnya tidak mengenal merek fashion 

Yosafat Dwi Kurniawan. Berikut keterangan pada tabel 3.11. 

Tabel  3.11 Apakah Anda Mengetahui Merek Fashion Yosafat Dwi Kurniawan? 

Jawaban Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

Ya 19 63.33 % 

Tidak 11 36.67 % 
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Total 30 100 % 

 

 

3.2.4 Strength, Weakness, Oppurtunity, Threat  

Setelah melalui proses observasi, wawancara, dan kuesioner, penulis menganalisa 

bagaimana kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dialami oleh 

merek fashion Yosafat Dwi Kurniawan. Tidak dapat dipungkiri, setiap bisnis pasti 

memiliki hal-hal tersebut.  

Sebagai merek fashion yang tergolong masih baru, merek ini masih memiliki ide-

ide yang fresh. Umur desainer yang masih muda membuat merek ini memiliki 

perjalanan yang masih panjang. 

Dari segi kekuatan teknis, merek ini mengedepankan kepuasan akan kualitas yang 

ditawarkan kepada konsumen. Mulai dari pemilihan bahan, jahitan yang rapih, 

dan kenyamanan. Menjadikan salah satu kekuatan pada merek ini. Membangun 

kepercayaan kepada konsumen dalam segi kualitas, dapat membuat konsumen 

setia dengan merek ini karena tidak adanya rasa kecewa.   

Kelemahan dari merek ini adalah kurangnya perhatian terhadap strategi 

komunikasi dan publikasi visual sehingga membuat koleksi pakaiannya asing 

dibenak target audiensnya. Merek ini perlu mengenal kebiasaan target audiens 

yang dituju, misalnya apa saja media komunikasi dan publikasi yang lekat dengan 

aktivitas target audiens sehingga koleksi pakaiannya dapat terlihat. Kelemahan 
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lainnya adalah tidak tersedianya toko ritel khusus yang seharusnya menjadi 

tempat target audiens melihat langsung koleksi dari merek ini.  

Merek ini memiliki kesempatan yang ditunjang dari luar. Salah satunya adalah 

tempat berkembang merek ini, yaitu Jakarta memang merupakan pusat urbanisasi 

yang di dalamnya terdapat target audiens yang ingin dicapai oleh merek ini. 

Orang-orang yang menganut gaya hidup eksklusif berada di Jakarta. Selain itu, 

merek ini mendapat review yang baik dari para pers, hal ini memudahkan merek 

fashion Yosafat Dwi Kurniawan mendapatkan citra yang positif dikalangan 

masyarakat.  

Kesempatan lainnya yang dimiliki merek fashion Yosafat Dwi Kurniawan adalah 

merek ini telah mendapat kepercayaan untuk menampilkan koleksi setiap 

musimnya pada event Jakarta Fashion Week tiga tahun berturut-turut. Dimana 

Jakarta Fashion Week merupakan event fashion terbesar di Jakarta dan melibatkan 

pers, buyer dari manca negara, dan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia 

fashion. Hal ini dapat membuka kesempatan merek ini untuk dikenal bukan hanya 

di dalam negeri namun dapat menembus pasar internasional. Ditambah lagi, 

kuatnya dukungan dari Centre for Fashion Enterprise dari London yang menjadi 

salah satu sponsor dari merek fashion ini. Selain itu, desainer Yosafat Dwi 

Kurniawan, pemilik merek ini bisa dibilang tergolong muda dibandingkan 

desainer-desainer yang sedang berkembang di Indonesia, hal ini membuat dia 

banyak belajar dari desainer-desainer senior yang merupakan teman baginya. 

Perancangan Media Publikasi..., Reita Devita, FSD UMN, 2013



	   75	  

Adapun ancaman yang dihadapi oleh merek fashion Yosafat Dwi Kurniawan. 

Sebagai merek fashion yang menganut segmen pasar ready to wear yang 

notabennya merupakan desain murni dari ide desainer, sering kali ditiru oleh 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, berdasarkan hasil 

wawancara dengan desainer Yosafat Dwi Kurniawan, kesulitan bertahan sebagai 

merek fashion ready to wear adalah kebiasaan konsumen dalam membanding-

bandingkan harga antara pasar massal seperti Zara dengan harga yang ditawarkan 

oleh merek fashion ready to wear. Mereka tidak mengerti betul, mengapa pakaian 

ready to wear lebih mahal dibanding pasar massal. Ancaman dari luar lainnya 

adalah telah banyak merek fashion ready to wear yang telah mem-branding merek 

mereka secara baik, yaitu dari segi komunikasi, publikasi, dan strategi media. 

Dengan adanya ancaman tersebut, eksistensi merek ini dapat terpendam.  
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