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BAB III  

ANALISIS DATA PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk menciptakan sebuah identias visual yang saat ini belum 

dimiliki oleh Tebal Furnicraft. Identitas visual ini akan diterapkan pada seluruh 

media informasi yang diperlukan. Berdasarkan wawancara dengan pemilik, Tebal 

Furnicraft sering melakukan pameran atau membuka stand di pusat-pusat 

perbelanjaan. Hal ini dilakukan agar dapat menjaring lebih banyak pelanggan.  

Identitas visual ini sangat diperlukan mengingat pemilik sering melakukan 

pameran di dalam mall. Sehingga kompetisi yang akan dihadapi dengan sesama 

pelaku bisnis mebel sangatlah besar. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah riset 

menyeluruh mengenai Tebal Furnicraft supaya peneliti mampu menemukan nilai-

nilai yang dapat diangkat menjadi kekuatan bagi Tebal Furnicraft menjadi sebuah 

identitas visual. 

 

3.2. Wawancara Pemilik Tebal Furnicraft 

Pada tanggal 29 April 2015, penulis melakukan wawancara pada pihak pemilik 

perusahaan yaitu, Yusuf Faisal yang bertempat di workshop Tebal Furnicraft. 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui profil dari Tebal Furnicraft, alasan 

penciptaan Identitas visual, visi dan misi, fasilitas, SWOT, Segmenting, konsep 

dan target yang ingin di capai oleh Tebal Furnicraft. Saat ini Tebal furnicraft 
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belum memiliki identitas visual yang di rancang secara khusus, sementara 

identitas visual memegang peranan penting untuk meningkatkan brand awareness 

dan brand image yang positif di benak masyarakat. Pemilik mengharapkan 

sasaran konsumennya adalah kalangan menengah ke atas. Sementara target yang 

dijabarkan oleh pemilik mengenai perusahaannya adalah menjadi sebuah bisnis 

yang dikelola secara profesional dan modern, namun tidak meninggalkan nuansa 

etnik dan tetap menampilkan sisi natural produk yang dihasilkan. 

Berdasarkan wawancara tersebut, pemilik menginginkan suatu perubahan 

(desain ulang) yang dapat membantu meningkatkan positioning perusahaan ini di 

mata masyarakat. 

 

 

 

3.2.1.  Profil Tebal Furnicraft 

Tebal Furnicraft adalah salah satu perusahaan industri kecil yang bergerak dalam 

bidang pembuatan mebel sejak tahun 2011 yang didirikan oleh bapak Yusuf 

Faisal. Hobby dan kecintaannya kepada produk berbahan dasar kayu adalah salah 

satu alasan bapak Yusuf Faisal memulai bisnis ini. Perusahaan ini merupakan 

Gambar 3.1. Wawancara Pemilik 
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produsen dan juga Supplier yang berbasis di Tangerang. Nama Tebal Furnicraft 

terinspirasi dari material yang digunakan, yaitu kayu yang tebal, kuat dan 

berkualitas. Ditambahkan Furnicraft dengan alasan merepresentasikan perusahaan 

tersebut bergerak dalam bidang pembuatan Furniture. Mebel yang dihasilkan oleh 

Tebal Furnicraft memiliki kualitas ekspor dengan ciri khas desain yang unik. 

Material utama yang digunakan adalah berbagai jenis kayu berkualitas yaitu, 

trembesi, kalitris, asem, lengkeng, kiara dan jati yang diproses sendiri dengan 

menggunakan alat berteknologi tinggi dan pekerja profesional.   

 Saat ini Tebal Furnicraft menawarkan berbagai jenis hasil mebel yaitu, 

kursi, meja, lemari, ranjang, pigura, pintu, dan lain-lain sesuai dengan permintaan 

pelanggan. Untuk pendistribusian, Tebal Furnicraft menyalurkan produknya 

melalui berbagai retailer seperti, Pendopo (Mall Artha Gading) dan Dekor Cantik 

(Fatmawati). Pekerja yang dimiliki saat ini adalah 11 orang yang dapat 

memproduksi 250-500 buah mebel per bulannya.  

 Tebal Furnicraft saat ini hanya mengandalkan kartu nama dan brosur yang 

digunakan sebagai media promosi. Kartu nama dan brosur ini disebar oleh 

perusahaan di berbagai tempat seperti di restoran, toko buku, pusat perbelanjaan, 

dan lain-lain.  

 

 

 Gambar 3.2. Logo Tebal Furnicraft 
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3.2.2.   Visi dan Misi 

1. Visi 

Menjadi perusahaan mebel yang bersaing dan mampu menembus pasar 

internasional. 

2. Misi 

Gambar 3.3. Tempat Produksi Tebal Furnicraft 
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a. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan. 

b. Memenuhi kebutuhan pasar akan produk-produk dengan bahan yang 

berkualitas. 

 

3.2.3.   Fasilitas 

1. Produk Garansi 6 Bulan 

Mebel yang telah di beli mendapatkan garansi 6 bulan terhadap kerusakan 

yang disebabkan oleh konstruksi yang salah atau material kayu yang 

kurang baik. Apabila di kemudian hari terjadi kerusakan, tidak dikenakan 

biaya service dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal penerimaan 

produk. Garansi ini hanya berlaku untuk kondisi penggunaan rumah 

tangga standar dan tidak mencakup cacat atau kerusakan yang disebabkan 

oleh keadaan berikut:  

a. Kerusakan disengaja. 

b. Kecelakaan. 

c. Pelanggan mengubah produk dengan sendirinya. 

d. Setiap kerusakan yang disebabkan oleh hewan. 

e. Paparan langsung sinar matahari dan panas. 

f. Setiap kondisi yang dihasilkan dari penggunaan yang tidak biasa. 

 

2. Service Produk 

Apabila garansi produk sudah habis, pelanggan dapat melakukan service 

produk yang di beli dengan dikenakan biaya sesuai kondisi produk. 
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3. Custom Mebel 

Salah satu keunggulan Tebal Furnicraft adalah pelanggan dapat memesan 

mebel sesuai dengan keingginannya. Tebal Furnicraft menerima jasa 

pembuatan mebel dengan desain yang sesuai dengan keinginan pelanggan. 

Bentuk, ukuran, warna dan finishing dapat ditentukan oleh pelanggan. 

 

4. Pembayaran Bertahap 

Mengingat harga produk Tebal Furnicraft bukan produk yang murah, 

apabila total pembelian mencapai seratus juta rupiah atau lebih, pelanggan 

dapat melakukan pelunasan secara bertahap sesuai dengan perjanjian 

dengan pemilik. 

 

3.2.4. Karakteristik Konsumen Tebal Furnicraft 

Karakteristik Konsumen Lokal 

1. Demographic 

a. Tinggal di kota besar. 

b. Usia 30 tahun ke atas. 

c. Keluarga, Eksekutif, dan toko-toko interior yang belum mempunyai 

workshop-nya sendiri.  

2. Psycographic 

a. Selalu mengikuti perkembangan baru, sesuai dengan trend. 

b. Menyukai mebel yang kuat dan tahan lama. 

3. Behavioral 
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a. Menyukai mebel dengan nilai seni yang tinggi. 

b. Menyukai mebel dengan gaya etnik dan etnik-kontemporer. 

 

Karakteristik Konsumen Asing 

1. Demographic 

a. Usia 35 tahun ke atas. 

b. Eksekutif, Professional, dan toko-toko interior yang belum 

mempunyai workshop-nya sendiri.  

2. Psycographic 

a. Mengikuti perkembangan tentang mebel Indonesia dengan gaya 

desain tradisional. 

b. Menyukai mebel yang kuat dan tahan lama. 

3. Behavioral 

a. Menyukai desain mebel etnik-modern. 

 

 

 Gambar 3.4. Mood Board Konsumen 
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3.2.5. Analisa SWOT dan 4P Marketing Tebal Furnicraft 

Berikut ini adalah rincian SWOT Tebal Furnicraft berdasarkan wawancara dengan 

pihak pemilik serta wawancara pelanggan Tebal furnicraft : 

1. Kekuatan (Strength)  

a. Produk mebel beraneka ragam. 

b. Menyediakan bahan kayu yang sudah langka. 

c. Desain unik, inovatif, dan mengikuti trend 

d. Produk mebel menggunakan material berkualitas. 

e. Harga kompetitif dan bersaing. 

f. Pelanggan lokal dan asing yang setia pada produk Tebal Furnicraft. 

2. Kelemahan (Weakness) 

a. Growing Company, belum terkenal. 

b. Lokasi kurang strategis. 

c. Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya marketing. 

d. Kurangnya promosi yang sifatnya visual dan identitas visual. 

3. Peluang (Opportunity) 

a. Bergerak untuk menempatkan diri sebagai supplier bagi pembeli lokal 

maupun internasional 

b. Semakin maraknya bisnis furniture di Indonesia, dan konsumen yang 

overload. 

4. Ancaman (Threat) 

a. Persaingan antar perusahaaan semakin ketat. 

b. Kelangkaan bahan baku. 
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c. Persaingan harga antar usaha sejenis. 

d. Desain kompetitor lebih up to date. 

e. Kehilangan pelanggan karena berpindah kepada pesaing. 

 

Sedangkan berikut ini merupakan analisis 4P Marketing perusahaan Tebal 

Furnicraft berdasarkan observasi penulis serta wawancara pemilik dan pelanggan 

Tebal Furnicraft: 

1. Price 

Menurut pihak pemilik serta pelanggan Tebal Furnicraft, harga produk 

yang ditawarkan tergolonng murah dibandingkan dengan perusahaan 

mebel menengah keatas lainnya, harga produk dimulai dari 2 juta Rupiah. 

2. Place 

Lokasi saat ini tidak berada di lingkungan perumahan dan tidak strategis, 

Karena tertutup gerbang komplek. Beberapa pelanggan mengaku mereka 

tidak menyadari adanya Perusahaan Tebal Furnicraft. 

3. Product 

Produk yang di tawarkan Tebal Furnicraft bergaya etnik dan etnik-

kontemporer, dalam penerapannya terdapat beberapa gaya modern 

minimalis. Tebal furnicraft juga membuat mebel sesuai dengan 

perkembangan gaya yang populer pada saat itu (tergantunga permintaan). 

4. Promotion 

Promosi yang dilakukan Tebal Furnicraft adalah promosi dari mulut ke 

mulut, penyebaran brosur ke beberapa tempat seperti restoran dan pusat 
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perbelanjaan dan memasukan barang ke gallery furniture. Promosi 

tersebut berhasil dan menjaring cukup banyak pelanggan. 

 

3.2.6. Kuisioner 

Dari hasil penyebaran kuisioner yang penulis lakukan terhadap 50 responden di 

wilayah BSD-Tangerang, penulis mendapatkan data mengenai pandangan 

konsumen dan masyarakat tentang logo Tebal furnicraft. Penyebaran penulis 

fokuskan kepada responden yang berada di lingkungan workshop dan konsumen 

yang sedang berkunjung dengan tujuan mempersempit kemungkinan kesalahan 

penyebaran. Berikut adalah data yang penulis tampilkan dalam bentuk diagram. 

 

 
Gambar 3.5. Kuisioner 1 
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Dari hasil kuisioner yang penulis sebarkan, lebih dari 90% responden 

mengatakan logo Tebal Furnicraft tidak menarik perhatian dan tidak mudah 

diingat, dan belum sesuai dengan target positioning yang ingin dicapai oleh Tebal 

Gambar 3.7. Kuisioner 3 

Gambar 3.6. Kuisioner 2 
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Furnicraft. Oleh karena itu responden berpendapat logo dari Tebal Furnicraft 

perlu dirancang ulang. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa desain logo 

Tebal Furnicraft memilika banyak kelemahan dan desain logo yang baru 

diharuskan menarik perhatian, sederhana dan mampu menggambarkan pesan serta 

produk dari Tebal furnicraft. Daftar Pertanyaan penulis lampirkan. 

 

3.2.7.  Wawancara Pelanggan Tebal Furnicraft 

Pada tanggal 29 April 2015, penulis melakukan wawancara kepada beberapa 

pelanggan perusahaan Tebal Furnicraft yang sedang berkunjung ke workshop 

untuk melihat-lihat produk. Wawancara ini di lakukan untuk mengetahui kesan 

atau nilai yang dirasakan oleh pelanggan Tebal Furnicraft,  penulis mewawancarai 

10 pelanggan Tebal Furnicraft secara personal mengenai kesan apa yang di 

senangi serta apa yang diharapkan dari Tebal furnicraft. Kualitas bahan yang kuat 

menjadi hal utama pelanggan untuk tetap setia, 6 dari 10 pelanggan menyatakan 

bahwa Tebal furnicraft memiliki harga yang terjangkau dibanding Toko mebel 

kayu lainnya dan juga bisa menyesuaikan ukuran yang diinginkan.  

3.3. Kompetitor Tebal Furnicraft 

1. Jepara Kreasi Furniture 

Jepara Kreasi Furniture atau biasa dikenal dengan nama JK Furniture 

adalah toko furniture jati online dan offline yang berpusat di Jepara, Jawa 

Tengah. Selain pusat produksi di Jepara, JK Furniture memiliki 2  cabang 

yang berada di Tangerang dan Pontianak. Dengan lokasi penjualan yang 
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terletak di tempat yang cukup strategis yaitu di samping jalan utama, hal 

ini membuat JK Furniture lebih disadari keberadaannya oleh konsumen. 

 

Lokasi:  

Jepara Kreasi Furniture 

Jl. Sepancar no. 70 RT 02/05 

Ds Kecapi Kec. Tahunan, Jepara. 

 

Cabang Serpong, Tangerang: 

Jl. Raya Serpong nomor 76 km 7, 

Pondok Jagung-BSD 

Serpong-Tangerang 

Telp (021) 55397744, Fax (021) 5397519 

 

Cabang Pontianak, Kalimantan Barat: 

(GOLDEN WOOD FURNITURE) 

Jl. Imam Bonjol nomor 461 B 

Pontianak-Kalimantan Barat 
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Harga produk JK Furniture mulai dari 1,5 juta Rupiah . Produk yang dapat 

diproduksi meliputi Almari, Bale-Bale, Bufet, Home Bar, Kereta Dorong, 

Kursi Goyang, Kursi Makan, Kursi Tamu, Kursi Tamu, Kursi Teras, Meja 

Kantor, Meja Makan, Nakas, Partisi, Tempat tidur, dan lain-lain.  

 

 

Gambar 3.8. Toko Jepara Kreasi Furniture 

Cabang Tangerang 

Gambar 3.9. Meja Set JK Furniture  
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Gambar 3.11. Mood Board  Logo Kompetitor 

Gambar 3.10. Kursi Balok Akar JK Furniture  

Perancangan Identitas..., Michelle Ayesa, FSD UMN, 2015



41 
 

3.4. Mind Map 

 

 
Gambar 3.12. Mind Map Tebal Furnicraft  
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