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BAB III  

ANALISIS DATA PENELITIAN  

  Gambaran Umum Toraya Mamali 3.1.

Perancangan identitas visual untuk merek Toraya Mamali membutuhkan berbagai 

data pendukung berupa informasi seputar Toraya Mamali. Selain menggunakan 

buku sebagai penunjang informasi, penulis juga menggunakan metodologi 

penelititian berupa analisis deskriptif dan riset dengan pendekatan kualitatif pada 

Tugas Akhir ini, yang menurut Kasali (2008) berfokus kepada kata-kata 

dibanding angka. Melalui metode kualitatif, penulis mengumpulkan data melalui 

wawancara kepada beberapa narasumber seperti para pemilik merek Toraya 

Mamali sendiri. Wawancara ini dilakukan untuk lebih mengenal karakteristik dan 

latar belakang kopi Toraja pada umumnya. Selain itu, juga untuk mengetahui 

tentang merek Toraya Mamali lebih jauh agar penulis dapat menemukan dan 

memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh merek Toraya 

Mamali. 

  Selain wawancara, dilakukan juga obeservasi atau pengamatan lapangan. 

observasi dilakukan agar penulis dapat mengetahui tentang kondisi terkini di 

lokasi-lokasi yang terkait. Lokasi-lokasi tersebut antara lain perkebunan kopi di 

Toraja, toko tempat Toraya Mamali diproses, serta di Jalan Sumba Opu, tempat 

dimana produk-produk Toraya Mamali akan di distribusi. 
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3.1.1. Profil Toraya Mamali 

Kopi Toraya Mamali menurut Bapak Charles adalah merek industri rumah tangga 

yang didirikan oleh Ibu Charles dan Bapak Ali Yosef pada tahun 1990 di Makale, 

Tana Toraja. Nama Toraya Mamali mempunyai arti yaitu rindu akan Toraja, 

diambil dari bahasa Toraja. Kopi Toraya Mamali menjual produk kopi asli Tana 

Toraja berjenis Arabika dan Robusta. Seluruh produk Toraya Mamali diolah dan 

diperdagangkan di daerah Tana Toraja. Menurut Bapak Ali Yosef, beliau 

mendirikan usaha ini karena kecintaannya terhadap produk lokal Toraja sekaligus 

untuk menjadi mata pencaharian. Penjualan kopi Toraya Mamali menurut Ibu 

Charles, tidak menentu. Beliau menambahkan bahwa setiap tahunnya, sekitar 70 

persen penjualan bergantung kepada para langganannya, sedangkan kopi Toraya 

Mamali yang dijual secara eceran tidak mampu mencapai angka 40 persen dari 

total penjualan seluruhnya.  

  

Gambar 3.1. Produk Kopi Toraya Mamali 

Sumber : dokumen penulis 
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 Produk kopi Toraya Mamali dikemas hanya di dalam plastik tipis sebagai 

kemasan primer dan satu-satunya. Kemasan tersebut terdapat gambar ilustrasi 

berupa Tongkonan di bagian depan kemasan, serta logo dan sedikit keterangan 

lainnya.  Logo yang dipakai Toraya Mamali adalah logo yang generik dan tidak di 

desain secara professional. Selain itu, logo tidak dicetak secara konsisten, dan 

keterbacaannya kurang baik. Tidak terdapat keterangan penting seperti isi berat 

bersih, bahkan keterangan isi jenis kopi bubuknya. Oleh karena itu, citra yang 

ditampilkan oleh identitas visual Toraya Mamali belum menggambarkan kualitas 

yang ditawarkan oleh produk di dalamnya. Untuk penjualan eceran, produk kopi 

bubuk Toraya Mamali dibagi menjadi dua berdasarkan besar kemasannya, yaitu 

100gr dan 250gr. Awalnya Toraya Mamali juga menjual dengan kemasan 50gr, 

sayangnya Bapak Ali Yosef membatalkan penjualan kemasan 50gr dengan alasan 

terlalu kecil, sehingga kurang efisien.  

3.1.2. Wawancara 

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan wawancara untuk 

mendapatkan data otentik dari narasumber-narasumber yang berkaitan. 

Wawancara pertama penulis lakukan di kediaman Bapak Arman pada hari Sabtu, 

14 Februari 2015. Bapak Arman adalah anak dari salah satu produsen kopi di 

Toraja yang sejak lama menjual kopi Toraja dalam bentuk biji dan bubuk. Tujuan 

wawancara dengan beliau adalah untuk mengetahui tentang sejarah dan latar 

belakang mengenai kopi Toraja secara umum. 

 Kemudian wawancara kedua penulis lakukan via telepon dan berbicara 

langsung pada saat observasi, bersama dengan salah satu pendiri merek Toraya 
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Mamali, yaitu Bapak Ali Yosef pada hari Sabtu, 21 Februari 2014. Wawancara ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengahui sejarah, latar belakang, dan kondisi 

terkini mengenai merek Toraya Mamali sehingga bisa menjadi bahan acuan untuk 

membuat identitas visual mengenai merek tersebut. 

1. Hasil Wawancara 

Menurut Bapak Arman, kopi dari Toraja telah terjual dan diekspor keluar pulau 

maupun negeri berjumlah ribuan Ton setiap bulannya. Kopi Toraja awalnya 

ditanam oleh orang Belanda di daerah Toraja bagian utara. Kopi-kopi tersebut 

sudah ditanam dan diekspor ke berbagai kota maupun negara sejak puluhan tahun 

lalu. Bapak Arman juga berkata bahwa kopi Toraja memiliki reputasi yang baik 

diantara kopi-kopi yang berasal dari daerah lainnya. Menurut Bapak Arman, rasa 

dan aroma kopi Toraja yang membuat kopi asal daerah tersebut spesial. Selain itu, 

tingkat keasaman serta rasa pahitnya juga seimbang, sehingga tidak terlalu pahit 

atau terlalu asam. Beliau menambahkan bahwa ada sedikit rasa ceri dan aroma 

coklat jika diminum. 

 Bapak Ali Yosef serta Ibu Charles berkata bahwa kopi di Tana Toraja jauh 

lebih laris karena ekspor, bukan retail. Alasan kopi retail kurang laris salah 

satunya karena dikemas dalam plastik tipis biasa tanpa informasi yang jelas 

sehingga terkesan sangat murah serta rendah kualitasnya. Pada kasus ini, kopi 

Toraya Mamali adalah salah satu merek kopi bubuk yang dijual. Bapak Ali Yosef 

juga mengatakan bahwa Toraya Mamali adalah usaha home industry yang 

dijalankan anggota keluarga beliau. Awalnya Bapak Ali Yosef mendirikan usaha 

kopi tersebut hanya dengan beberapa kilogram biji kopi dan menggilingnya 
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menggunakan alat giling buatan sendiri. Sekarang mesin giling milik bapak Ali 

Yosef sudah ada tiga buah dan karyawan yang bekerja di toko Toraya Mamali ada 

delapan orang. Tujuh diantaranya adalah anggota keluarga beliau. Jika ada 

pesanan khusus seperti pesanan untuk perayaan pernikahan atau perayaan Rambu 

Solo', maka biasanya Bapak Ali Yosef memanggil rekan atau keluarganya yang 

sedang menanggur untuk membantu menggiling dan menggoreng biji kopi. 

Pelanggan yang ingin memesan dengan jumlah yang banyak biasanya sudah 

memesan dari satu minggu sebelumnya, tujuannya adalah agar Bapak Ali Yosef 

dan Ibu Charles bisa mengetahui dan segera mempersiapkannya. Bapak Ali Yosef 

berkata bahwa untuk pesanan dengan jumlah banyak seperti itu, beliau dengan 

karyawannya bekerja hingga malam hari untuk menyiapkannya, sehingga pesanan 

sampai dengan ratusan kilogram bisa diselesaikan dengan lebih cepat.  

 Sayangnya, menurut Bapak Ali Yosef, produknya tidak dapat berkembang 

jika mengandalkan langganan yang memesan langsung secara banyak. Karena, 

pembeli memesan banyak hanya pada situasi tertentu seperti perkawinan dan 

Rambu Solo' yang datangnya tidak bisa diprediksi. Menurut Bapak Ali Yosef dan 

Ibu Charles akan menjadi peluang yang baik apabila produk-produk mereka bisa 

menembus pasar hingga di kota besar seperti Makassar. Namun, hal tersebut sulit 

terjadi jika identitas visual yang dipakai tidak berubah, karena identitas visual 

tersebut tidak bisa menarik banyak pembeli dan tidak dapat mencerminkan citra 

merek. 

2.  Kesimpulan Wawancara 
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Dari wawancara bersama Bapak Arman, Ibu Charles, dan Bapak Ali Yosef, 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kopi Toraya Mamali memiliki daya 

saing seperti kopi Toraja berkualitas lainnya, tetapi tidak dapat memperluas 

pasarnya karena identitas visual yang masih minim, sehingga citra dan nilai yang 

dimiliki oleh Toraya Mamali belum jelas terasa. Toraya Mamali juga merupakan 

salah satu merek kopi Toraja yang tidak bisa dijual di luar pasar tradisional karena 

identitas visual yang masih buruk sehingga belum bisa bersaing dan memasuki 

pasar yang lebih luas agar mudah dijangkau maupun dikenali masyarakat 

sehingga dapat mempengaruhi penjualan kopi Toraya Mamali. 

3.1.3. Pengamatan Lapangan/Observasi 

Selain wawancara, penulis juga menggunakan metode observasi atau pengamatan 

lapangan, dimana penulis mengumpulkan data dengan langsung dari tempat-

tempat yang relevan, seperti tempat pembuatan kopi Toraya Mamali serta tempat 

perkebunan kopi. Guna penulis melakukan pengamatan lapangan atau observasi 

ialah untuk mengetahui kondisi terkini mengenai tempat-tempat yang relevan. 

Pada pengamatan langsung, penulis juga mencantumkan hasil wawancara dan 

beberapa foto dokumentasi dari penulis. 

1. Hasil Pengamatan Lapangan 

Perkebunan kopi Toraya Mamali terletak di kelurahan Bokin, Rantebua, yaitu di 

kabupaten Tana Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Menurut salah satu petani yang 

bekerja di kebun, yaitu pak Markus, perkebunan ini ada sejak zaman kolonial 

Belanda, yaitu pada akhir abad ke-19. 
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Gambar 3.2. Peta Kelurahan Bokin 

Sumber : maps.google.com 

 

 

Gambar 3.3. Foto Kebun Kopi di Bokin 

Sumber : dokumen penulis 

 

 Beliau melanjutkan bahwa alasan kebun kopi tersebut dibuat adalah 

karena permintaan dari salah satu petinggi pemerintahan Belanda yang melihat 

daerah tersebut cocok untuk dibuat perkebunan kopi. Awalnya, biji berjenis 

Arabika yang dibawa oleh orang Belanda untuk ditanam di daerah Tana Toraja, 

khususnya di Toraja Utara. Kemudian kopi berjenis Robusta ikut ditanam juga di 

daerah Toraja yang ketinggian diatas permukaan lautnya lebih rendah. Ia juga 
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berkata bahwa lahan perkebunan kopi itu sekarang milik beberapa petani di 

daerah tersebut.  

 Petani di daerah Bokin ini memproses biji kopi sesuai dengan keinginan 

para pembeli. Para petani disini ada yang memproses biji kopinya sampai dalam 

bentuk green bean. Awalnya buah ceri yang berisi biji kopi ditanam, kemudian 

dipetik pada saat buah-buah ceri tersebut matang tersebut matang. Tanda bahwa 

buah ceri tersebut matang ialah pada warna kulitnya. Semakin merah warna kulit 

buah, menandakan bahwa buah tersebut matang dan siap dipanen.  

 

Gambar 3.4. Buah Ceri Kopi 

Sumber : dokumen penulis 

 

 Setelah dipanen, buah akan disortasi. Maksud dari sortasi adalah 

pemilahan buah, jika buah tersebut terlihat sehat dan kualitasnya baik atau 

superior, akan dijual langsung atau dijual kepada para pedangang seperti pemilik 

merek kopi Toraya Mamali. Jika kualitasnya rendah atau inferior, maka buah-

buah tersebut tidak dibuang, melainkan dijual kepada pemilik pabrik-pabrik kopi 
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komoditi. Setelah buah-buah ceri tersebut disortir kemudian masuk ke proses 

selanjutnya, yaitu pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan cara menjemur 

buah-buah ceri yang sudah disortir dalam waktu 7-10 hari. Pengeringan berguna 

untuk menurunkan kadar air yang terdapat di buah, maupun biji, karena buah yang 

memiliki kadar air tinggi akan pecah biji didalamnya jika ditumbuk untuk proses 

pengupasan biji. Setelah pengupasan dengan cara ditumbuk, dilakukan proses 

sortasi lagi, untuk memisahkan antara biji, kulit buah, dan kotoran lainnya.  

 

Gambar 3.5. Green Bean 

Sumber : dokumen penulis 

 

Jika proses-proses tersebut sudah dilewati, maka proses selanjutnya adalah 

pengemasan untuk dikirim. Biasanya biji dalam bentuk green bean dikemas 

dengan karung berlapis, agar biji kopi terhindar dari hama dan penyakit. Biji yang 

telah dikemas kemudian disimpan di dalam gudang dengan kelembaban tertentu 

agar terhindar dari berbagai jamur dan hama lainnya.  
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Gambar 3.6. Gudang di Dalam Toko Toraya Mamali 

Sumber : dokumen penulis 

 Karung-karung yang berisi biji kopi disimpan di gudang dalam toko 

Toraya Mamali. Ada sekitar 90 buah karung penuh berisi green bean atau biji  

kopi Toraja, baik Arabika maupun Robusta. Biji di dalam karung tersebut bisa 

disimpan dengan waktu hingga 5 sampai 6 tahun setelah biji kopi tersebut 

melewati proses panen. 
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Gambar 3.7. Roasted Bean 

Sumber : dokumen penulis 

 Jika biji green bean ingin diproses, maka biji-biji tersebut harus di 

panggang terlebih dahulu, kemudian digiling menggunakan mesin penggiling agar 

hasilnya akan halus dan sama besar. Selesai digiling, proses selanjutnya adalah 

packaging.  

 

Gambar 3.8. Alat Heat Press 

Sumber : dokumen penulis 

 Dalam mengemas, kopi Toraya Mamali menggunakan metode heat press, 

yaitu memakai alat untuk membakar ujung plastik untuk menyegel kemasan agar 
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kedap udara dan air. Tetapi, Bapak Ali Yosef dan Ibu Charles tidak langsung 

mengemas bubuk kopinya dengan langsung. Bubuk kopi tersebut disimpan 

terlebih dahulu, karena kopi yang setelah digiling masih mengandung suhu yang 

cukup panas, sehingga tidak baik jika bubuk tersebut langsung dikemas. Bapak 

Ali Yosef dan Ibu Charles membiarkan kopi bubuknya dingin terlebih dahulu 

kemudian dikemas di dalam bungkus plastik. 

 

Gambar 3.9. Jalan Sumba Opu 

Sumber : dokumen penulis 

 Pada kasus ini, penulis juga melakukan pengamatan di daerah Makassar, 

tepatnya di Jalan Sumba Opu untuk mengetahui distribusi eceran untuk produk 

Toraya Mamali nantinya. Di sepanjang Jalan Sumba Opu, banyak sekali toko 
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yang menjual berbagai produk oleh-oleh khas Sulawesi Selatan. Diantara 

banyaknya produk yang dijual, kopi Toraja adalah salah satu jenis oleh-oleh yang 

menurut para penjual laku diburu pembeli asal Makassar, maupun dari luar kota.  

 

Gambar 3.10. Toko-Toko di Sepanjang Jalan Sumba Opu 

Sumber : dokumen penulis 
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Gambar 3.11. Kopi yang Dijual di Toko-Toko di Sepanjang Jalan Sumba Opu 

Sumber : dokumen penulis 

 Penulis juga mendapatkan bahwa untuk kopi dengan berat bersih sebesar 

250 gram, rata-rata harga eceran berkisar di sekitar angka Rp 25.000,- sampai 

dengan Rp 35.000,- berdasarkan merek dan jenis kopinya. Selain itu, dari segi 

visual, produk-produk yang dijual di Jalan Sumba Opu sebagian besar 

menggunakan ilustrasi rumah Tongkonan dan gambar biji atau cangkir kopi untuk 
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kopi jenis Arabika dan Robusta. Menurut salah satu penjual di Jalan Sumba Opu, 

penjualan paling laris di pertengahan tahun, karena banyak sekali wisatawan lokal 

maupun asing yang datang untuk membeli. 

2.  Kesimpulan  

Kesimpulan dari observasi yang penulis lakukan ialah bahwa kopi Toraya Mamali 

memiliki kopi yang berkualitas, dapat dilihat dari proses penanaman hingga 

menjadi bubuk, hanya saja identitas visual seperti logo dan kemasan belum jelas 

membuat produk kopi Toraya Mamali tidak bisa menembus pasar yang lebih luas 

lagi. Jika identitas visual sudah jelas dan memumpuni, maka kopi Toraya Mamali 

bisa bersaing dengan pasar yang lebih luas sehingga pemilik merek dapat lebih 

untung dan kopi Toraja bisa lebih banyak penikmatnya. 

 Segmentasi dan Target Positioning 3.2.

3.2.1. Studi Existing 

Penulis melakukan studi existing sebagai untuk melihat kelebihan-kelebihan 

produk, tepatnya produk kopi yang sudah ada agar bisa menjadi referensi visual 

dan media untuk produk kopi Toraya Mamali.   
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Gambar 3.12. Tiempo 

Sumber : boheem.com.au 

 Tiempo adalah merek kopi milik Scottie Callaghan, seorang barista 

ternama di Australia. Oleh karena itu, di logo Tiempo terdapat nama Scottie 

Callaghan yang bisa menjadi nilai tambah untuk menjual produk kopi tersebut. 

Melalui situs web Boheem, kelompok desainer identitas visual Tiempo, mereka 

mengatakan bahwa Tiempo adalah waktu dalam bahasa Spanyol. Big idea yang 

ingin disampaikan produk Tiempo adalah bahwa rasa nikmat yang diberikan 

produk Tiempo berdasarkan dari waktu yang tepat untuk panen, pengiriman, dan 

proses pengolahan. Dari segi visual, Tiempo memakai tema dengan dominasi 

berwarna hitam karena warna yang gelap seperti hitam dan coklat tua 

merepresentasikan warna kopi, selain itu warna hitam juga menggambarkan 

mewah, eksklusif, dan kekuasaan. Supergrafis yang diterapkan adalah garis-garis 

yang digambar dengan tangan, mengisyaratkan bahwa kopi yang dihasilkan oleh 
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merek Tiempo adalah kopi seperti buatan barista di sebuah kafe lokal; unik dan 

nikmat. Tipografi yang dipakai adalah berjenis sans serif yang memberikan kesan 

minimalis dan elegan. Selain warna hitam, merek Tiempo juga menggunakan 

warna putih dan merah sebagai warna pendamping warna hitam yang dominan. 

 

Gambar 3.13. Bean House Coffee 

Sumber : designswan.com 

 Bean House Coffee memiliki identitas visual yang menarik. Brand 

tersebut memakai tema yang mempunyai kesan simple dan elegan. Yang paling 

terlihat menonjol secara visual dari produk kopi bubuk Bean House Coffee adalah 

ilustrasi dan tipografi di muka kemasan adalah hand-drawn dan hand-written, 

yang membuat produk kopi tersebut terkesan natural. Ciri khas lain dari merek 

tersebut adalah dengan memakai segel kecil yang terdapat logotype dari logo 

brand tersebut. Selain pada segel dan keterangan Kedua brand kopi bubuk di atas 

memakai kemasan berwarna kertas kraft. Warna coklat kertas kraft 

merepresentasikan warna bubuk kopi, serta kealamian produk di dalamnya. Pada 

kemasan kopi di atas, dapat dilihat bahwa kemasan kopi tidak harus rumit dan 

memakan banyak ruang untuk segi visual. Kemasan juga dapat terlihat elegan dan 

simple dalam waktu yang bersamaan. Namun, kekurangan dari segi visual produk 
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tersebut adalah sulitnya melihat nama merek jika tidak diperhatikan secara 

seksama yang dikarenakan kecilnya logo yang dipakai. 

 

Gambar 3.14. EOS Coffee 

Sumber : noem9studio.com/EOS-Coffee-Packaging 

 Desainer identitas visual EOS Coffee, Noem9Studio melalui situs webnya 

mengatakan bahwa tujuan untuk proyek EOS Coffee adalah untuk membuat 

brand image dari merek tersebut terlihat berkelas dan bergaya modern dengan 

cara yang sederhana. EOS Coffee mempunyai identitas visual yang terlihat clean. 

Terlihat clean karena tema yang mendominasi adalah warna putih. Warna putih 

juga dipakai untuk mendukung tampilan ilustrasi dan logo EOS Coffee. EOS 

Coffee memiliki logogram lingkaran dengan typeface di dalamnya. Tulisan yang 

dipakai pada logo berjenis serif berwarna putih, dengan lingkaran berwarna hitam 

di luarnya. Untuk typeface sekunder seperti pada bagian heading dan tagline, EOS 
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Coffee memakai tulisan berjenis slab serif. Pada kemasan produk kopi bubuk EOS 

Coffee, terdapat hal unik untuk membedakan jenis kopi satu dengan lainnya. 

Pembedanya adalah pada ilustrasi utama produk-produk kopi EOS Coffee. 

Ilustrasinya digambarkan melalui noda lingkaran bekas gelas yang berisi kopi. 

Semakin kental atau pekat jenis kopi pada isinya, maka noda semakin tebal. 

Selain itu, noda tersebut juga dipakai oleh merek EOS Coffee untuk menjadi 

supergrafis pada identitas visual merek tersebut. 

3.2.2. Analisa Kompetitor 

Penulis melakukan analisa kompetitor khususnya untuk produk-produk kopi 

spesialiti yang terdapat di kawasan Makassar sebagai perbandingan untuk produk 

kopi Toraya Mamali. Selain sebagai perbandingan, analisa dilakukan penulis 

untuk mengenali karakter dan nilai yang dijual oleh kompetitor.  
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1. Melody (PT. Toarco Jaya) 

 

Gambar 3.15. Kopi Bubuk Melodi dan Toarco Jaya Coffee 

Sumber : dokumen penulis dan toarco.com 

 Kopi bubuk Melody adalah kompetitor utama dari Toraya Mamali. Dapat 

dikatakan sebagai kompetitor karena lokasi asal yang sama, yaitu berasal dari 

daerah Tana Toraja. Toarco Jaya sekarang memiliki banyak range produk. Brand 

Toarco Jaya sendiri awalnya berdiri pada tahun 1976, yang awalnya merupakan 

toko kopi bubuk milik para petani di daerah Toraja Utara. Sekarang, Toarco Jaya 

adalah perusahaan milik PT. Utesco dan Suladeco, ltd. Selain itu, PT. Toarco Jaya 

juga telah membuka beberapa cabang kafe di daerah Makassar hingga Jakarta. 

Untuk produk yang dijual di daerah Makassar, Toarco Jaya mempunyai produk 

kopi bubuk bernama Melodi. Harga eceran kopi Melodi adalah Rp. 25.000,- 

dengan isi berat bersih 250gr. Kopi Melodi memiliki kelebihan yaitu struktur 
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kemasan yang sudah jelas dan lebih baik dibandingkan dengan Toraya Mamali. 

Kopi Melodi hanya mempunyai kemasan primer, yaitu sejenis lapisan plastik dan 

aluminium foil. Dari segi desain, kemasan Melodi hanya terlihat tiga warna utama, 

yaitu warna perak sebagai dasar kemasan, kemudian dicampur dengan warna 

kuning untuk melengkapi aksen kotak-kotak dengan warna perak sebagai dasar 

kemasan. Selain itu terdapat warna merah sebagai pembeda untuk tulisan serta 

ilustrasi dan aksen tambahan. Logo kopi bubuk Melodi juga hanya berbentuk 

typeface dengan jenis script.  

 Di bagian belakang kemasan terdapat beberapa tulisan untuk keterangan 

tambahan seperti kode produksi dan tanggal kadaluwarsa. Beberapa kekurangan 

dapat penulis lihat di kemasan produk Melodi, seperti pemilihan typeface script 

pada logo yang terkesan murah, warna-warna yang dipadukan dengan ilustrasi 

yang terkesan kurang cocok dan norak. 
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2. TORAJA Coffee (PT. Setia Unggul Mandiri) 

 

Gambar 3.16. Toraja Coffee PT. Setia Unggul 

Sumber : dokumen penulis 

TORAJA Coffee milik PT. Setia Unggul Mandiri ini adalah merek yang 

cukup berkembang. Selain di Makassar, produk kopi ini dapat di temui di 

berbagai daerah seperti di ibukota Jakarta. Sama seperti PT. Toarco Jaya, PT. 

Setia Unggul memiliki beberapa range untuk produk kopinya. Toraja Coffee PT. 

Setia Unggul memiliki identitas visual yang cukup unik, dimana merek tersebut 

memakai banyak huruf Kanji Jepang yang dipadukan dengan visual khas Toraja 

seperti ukiran Toraja dan Tongkonan. Logo merek berupa typeface sans serif yang 
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sederhana. Toraja Coffee PT. Setia Unggul memiliki kemasan yang terdiri dari 

kemasan primer dan sekunder. Kemasan primer berupa plastik yang cukup tebal 

untuk melindungi isi. Sedangkan kemasan sekunder berupa kertas yang ditempel 

label kertas berisi logo. Di pinggir atas kemasan dibuat lubang untuk dicantumkan 

tali hitam yang berguna untuk menjadi handle pada kemasan. Sedangkan pada 

bagian belakang kemasan, terdapat informasi-informasi yang berkaitan dengan 

produk seperti informasi mengenai kopi Toraja dalam tiga bahasa (Inggris, 

Indonesia, dan Jepang), kemudian informasi mengenai perusahaan yang menjual 

produk tersebut, dan barcode tab sebagai identitas untuk mempermudah proses 

penjualan produk.  

Selain itu, penulis juga menemukan beberapa kekurangan mengenai 

produk TORAJA Coffee milik PT. Setia Unggul Mandiri, seperti warna tulisan di 

balik kemasan yang tidak mudah dilihat karena brightness nya mirip dengan 

warna latarnya. Kemudian tanggal kadaluarsa yang tersembunyi di bagian bawah 

kemasan. Dan terdapat straples pada struktur kemasan yang berguna sebagai segel 

kemasan. Straples tersebut berbahaya karena tajam dan bisa melukai tangan 

konsumen jika membukanya tidak secara hati-hati, juga bisa merobek kemasan 

primer yang terdapat didalamnya. 
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3. Anoa Coffee (Bonebone) 

 

Gambar 3.17. Kopi Anoa 

Sumber : dokumen penulis 

 Kopi Anoa adalah kopi asal Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia. 

Produk kopi bubuk ini  banyak ditemui di sepanjang jalan Sumba Opu, Makassar, 

dan di Bandar Udara Sultan Hassanuddin, Makassar. Kopi Anoa milik Bonebone 

ini pernah mengikuti Indonesia Coffee Festival pada tahun 2014. Harga kopi 

Anoa per 100gr adalah Rp. 25.000,-. Secara visual, kopi Anoa milik Bonebone di 

dominasi warna hitam, untuk mendukung warna logo dan ilustrasi kopi Anoa, 

yaitu kuning dan putih. Keunikan kopi Anoa adalah pada bagian kemasannya. 

Kemasan kopi Anoa membuat perbedaan yang cukup signifikan dengan kopi 

bubuk lainnya yang berada di pasaran. Kopi Anoa mempunyai lubang untuk 

gagang pada bagian atas kemasan.  
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3.2.3. Analisa SWOT dan 4P Marketing Toraya Mamali 

Berikut ini adalah rincian SWOT Toraya Mamali berdasarkan wawancara dengan 

pihak pemilik serta wawancara pelanggan: 

1. Kekuatan (Strength)  

a. Produk asli Toraja, dari bahan dasar sampai pengolahan di Toraja. 

b. Kesegaran dan kualitas produk terjamin. 

c. Telah menjual kopi sudah lebih dari 20 tahun. 

d. Harga kompetitif dan bersaing. 

e. Pelanggan lokal yang setia pada produk Toraya Mamali. 

2. Kelemahan (Weakness) 

a. Masih belum terkenal. 

b. Belum punya target yang jelas selain para langganan. 

c. Identitas visual yang belum jelas. 

3. Peluang (Opportunity) 

a. Bisa memasuki pasar yang lebih luas seperti supermarket. 

b. Nama Toraja yang merupakan daerah yang cukup terkenal di bidang 

kultur dan pariwisata. 

4. Ancaman (Threat) 

a. Persaingan antar merek akan semakin ketat. 

b. Persaingan harga antar usaha sejenis. 

c. Desain kompetitor lebih up to date. 

 

Sedangkan berikut ini merupakan analisis 4P Marketing Toraya Mamali: 

Perancangan Identitas..., Yohanes Wira, FSD UMN, 2015



53 
 

1. Price 

Harga kopi Toraya Mamali saat ini memang tergolong murah 

dibandingkan pesaing lainnya. 

2. Place 

Lokasi produksi maupun penjualan yang masih belum strategis, yaitu di 

pasar tradisional di daerah Makale, Toraja bagian Selatan. Dapat dikatakan 

kurang strategis karena sulit untuk ditemukan, apalagi untuk para 

wisatawan yang masih baru di daerah Toraja. 

3. Product 

Produk yang ditawarkan adalah produk kopi spesialiti yang dikumpulkan 

dan diolah langsung di Tana Toraja. Produk kopi tersebut berupa kopi 

bubuk berjenis Toraja Arabika dan Robusta. 

4. Promotion 

Promosi yang dilakukan Toraya Mamali adalah promosi dari mulut ke 

mulut, tidak ada promosi berupa brosur, papan iklan, dan sebagainya. 

Maka itu, pelanggan Toraya Mamali kebanyakan pelanggan tetap yang 

sudah membeli produk kopi Toraya Mamali sejak lama. 

3.2.4. Target dan Sasaran 

a) Demografis 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan perempuan 

Usia  : 35 – 60 tahun 

Karakter  : Pecinta kopi atau memiliki hobi minum kopi.  
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Pada jangkauan usia tersebut sudah dalam kategori matang 

sehingga mampu untuk memutuskan keinginannya sendiri. 

Selain itu, data menurut National Coffee Association of 

U.S.A (2010) menyatakan bahwa semakin tua umur 

manusia, semakin tinggi juga persentase meminum 

kopinya (hlm. 8). 

b) Geografis 

Secara geografis, khalayak sasaran yang dituju meliputi daerah Sulawesi Selatan, 

karena Toraja terletak di sana, dan daerah paling dekat jika produk Toraya 

Mamali memperluas pasarnya adalah di daerah Sulawesi Selatan, khususnya 

Makassar, karena Makassar adalah ibukota Sulawesi Selatan dan Makassar adalah 

daerah yang paling berkembang di provinsi Sulawesi Selatan. Jika merek tersebut 

sudah berkembang dan mulai menguasai pasar di daerah Sulawesi Selatan, maka 

tidak menutup kemungkinan bahwa merek tersebut bisa diperluas lagi pasarnya 

hingga lintas provinsi.  

c) Psikografi 

Kelas sosial yang dituju adalah menengah dan menengah keatas, karena kelas 

menengah kebawah cenderung lebih menikmati kopi berjenis komoditi karena 

harganya yang murah, dan kuantitas yang tidak terbatas. Menengah dan menengah 

atas memiliki taste tertentu sehingga mereka cenderung tidak terlalu 

mementingkan harga, melainkan rasa kopi itu sendiri. 
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