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BAB III  

ANALISIS DATA PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Data Primer 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

meliputi survei, observasi, dan tinjauan pustaka.  

3.1.1. Wawancara 

Dalam mengumpulkan data dan informasi mengenai objek penelitian, penulis 

melakukan wawancara kepada public relation dari batik Trusmi yakni, Titi 

Junaeni. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Maret 2015 di toko batik Trusmi, 

Plered, Cirebon. Penulis mengharapkan dapat mengumpulkan informasi tentang 

sejarah berdirinya batik Trusmi, visi, misi, kelebihan yang dimiliki, dan hal-hal 

yang berkaitan dengan data yang diperlukan oleh peneliti.  

 
Gambar 3.1 Narasumber 

(Sumber: Data Narasumber) 
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3.1.2. Hasil Wawancara 

Titi Junaeni mengatakan bahwa pada awal mulanya, pada tahun 2006 pemilik 

batik Trusmi yakni, Ibnu Riyanto yang saat itu menikah pada usia 17 tahun hanya 

menjual kain mori kepada para pengrajin batik. Keuntungan dari penjualan kain 

mori hanya cukup untuk kebutuhan keluarga kecilnya. Dengan modal sebesar 15 

juta, ia memulai membuka lapak di ruang tamu rumah yang besarnya 4x4 m, 

dikarenakan kebutuhan keluarga yang meningkat dengan kehadiran seorang anak, 

ia pun mengembangkan usahanya dengan menawarkan kain mori ke toko-toko 

secara door to door di Jakarta, Bandung, dan kota-kota lainnya. Hingga saat ini, 

Ibnu mampu menghidupi 500 karyawan termasuk 100 pengrajin batik asli Cirebon 

yang tersebar diberbagai kota. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Ibnu Riyanto 

(Sumber: Peluangusaha.co.id) 
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Pada 11 Maret 2011, Ibnu membangun pusat grosir batik, yang diberi 

nama Trusmi. Pusat grosir batik Trusmi terletak di Plered, Cirebon. Tidak hanya 

sebatas menjual batik, toko ini pun menyediakan aneka oleh-oleh khas Cirebon, 

kuliner, hingga belajar membatik sehingga pusat batik Trusmi ini dapat dijadikan 

tempat wisata batik di Cirebon. Motto dari batik Trusmi adalah menjadi one stop 

shopping bagi para pelanggannya. Trusmi pun memiliki tagline, termurah, 

terlengkap dan terbesar. 

Gambar 3.3 Pusat Grosir Batik Trusmi 

(Sumber: Data Pribadi) 

 

Misinya dalam menjalankan usaha batik yakni tanggung jawab budaya 

dengan melestarikan seni batik atau sering disebut cultural business mission. 

Batik Trusmi terus memperhatikan selera pelanggan dengan meningkatkan 

kualitas produk dengan harga yang terjangkau, untuk merealisasikan prinsip itu, 

batik Trusmi memiliki 5 langkah quality control seperti pemilihan bahan, 

pemeriksaan bahan, pewarnaan, kesimetrisan potongan, dan jahitan. Produk-

produk yang dijual meliputi pakaian batik pria, wanita, anak-anak, dompet, tas, 

selendang, kain batik dari bahan katun hingga sutera.  

Perancangan Ulang..., Livia Rosamond, FSD UMN, 2015



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Keadaan toko 

(Sumber: Data Pribadi) 

Gambar 3.5 Kain Batik 

(Sumber: Data Pribadi) 
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Adapun kelebihan dari pusat grosir batik Trusmi adalah pusat grosir batik 

Trusmi menyediakan hunian belanja yang lengkap, lebih luas sehingga nyaman 

dalam berbelanja, variatif dari segi harga hingga produk-produk yang dijual. 

Harapannya dengan sekali datang berbelanja, pelanggan mendapatkan 

kenyamanan dan membawa pulang kebutuhannya.  

2.  Kesimpulan Wawancara 

Dari hasil wawancara dengan public relation dari batik Trusmi, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa, batik Trusmi didirikan pada 11 Maret 2011, oleh Ibnu 

Riyanto, seorang pengusaha yang berasal dari kota Cirebon. Dibalik nama batik 

Trusmi terdapat makna tersendiri, yakni Terus-Bersemi. Pusat Grosir Batik 

Trusmi berlokasi di Plered, Cirebon.  

Batik Trusmi asli lahir di kota Cirebon dan berkembang ke berbagai kota 

di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Medan dan Surabaya. Untuk memberikan 

kepuasaan dan kenyamanan bagi para pelanggannya, batik Trusmi tidak hanya 

menyediakan batik sebagai produk unggulannya, di tempat ini pun pelanggan 

dapat menikmati berbagai aneka kuliner khas Cirebon, oleh-oleh khas Cirebon, 

hingga belajar membatik sehingga motto dari batik Trusmi adalah one stop 

shopping bagi para pelanggannya. Dalam menjalankan bisnis batiknya, Ibnu tidak 

hanya business oriented, ia pun merasa bertanggung jawab atas pelestarian 

budaya khususnya batik Cirebon sehingga misi dari usahanya ini adalah cultural 

business mission. Untuk mencapai misinya, Ibnu terus meningkatkan kualitas 

produk yang dihasilkan dari para pengrajin batik, dengan prinsip 5 langkah quality 
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control, yakni pemilihan bahan, pemeriksaan bahan, pewarnaan, kesimetrisan 

potongan, dan jahitan. Kualitas yang baik serta harga yang terjangkau menjadi 

keunggulan dari batik Trusmi sehingga batik Trusmi memiliki tagline yang 

berbunyi, sebagai berikut termurah, terlengkap, terbesar. 

3.1.3. Pengamatan Lapangan/Observasi 

Penulis melakukan observasi pertama dengan mendatangi Pusat Grosir Trusmi 

pada 22 Desember 2014. Penulis bertujuan untuk meneliti kondisi toko, pelanggan 

yang berkunjung, dan media yang digunakan. 

1. Hasil Pengamatan Lapangan 

Ekterior toko dipenuhi oleh banner-banner promosi batik Trusmi, seperti wisata 

belajar membatik, pusat grosir souvenir dan tas batik, pusat kerajinan tangan, 

pusat sprei dan bedcover, pusat pakaian batk pria dan wanita, menerima pesanan 

seragam sekolahan dan kantor, dll.  

Gambar 3.6 Keadaan di luar toko 

(Sumber: trusmi.com) 
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 Batik Trusmi memiliki parkiran pun cukup luas dibandingkan toko-toko 

lainnya. Pintu kaca dan lampu yang sangat terang membuat display pakaian-

pakaian menarik perhatian para pelanggan. Untuk bagian dalam toko, penulis 

melihat bahwa semua produk terpajang rapi, dan teratur, toko dibagi menjadi 

beberapa bagian, seperti bagian souvenir, oleh-oleh, kain batik tulis, pakaian 

anak-anak, pria dan wanita, tas, dll.  

 Gambar 3.7 Keadaan di dalam toko 

(Sumber: Data Pribadi) 
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Gambar 3.8 Baju Batik 

(Sumber: Data Pribadi) 

 

 Display dari kain-kain yang dijual dibuat sedemikian rupa sehingga  

pelanggan tertarik dengan produk kain tersebut. Penulis mendapati pelayanan 

yang sangat baik dari para staff yang bekerja di batik Trusmi, para karyawan 

dengan gesit menawarkan bantuan kepada para pelanggan yang masuk ke toko 

sehingga pelanggan dengan mudah mendapatkan produk yang mereka butuhkan.  
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Gambar 3.9 Kain Batik 

(Sumber: Data Pribadi) 

 

 Adapun  media-media pengaplikasian logo yang penulis temukan, yakni 

hangtag, sticker, banner, packaging, plastik belanja, sign toko, member card, 

billboard, poster dan logo pada dinding. Dari hasil pengamatan, penulis 

menyimpulkan batik Trusmi memerlukan sebuah logo baru untuk 

merepresentasikan identitas batik Cirebon dan buku paduan penggunaan logo. 
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Gambar 3.10 Poster dan Hangtag 

(Sumber: Data Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar3.11Billboard 

(Sumber: Data Pribadi) 
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Gambar 3.12 WallSticker 

(Sumber: Data Pribadi) 

Gambar 3.13 Media Pengaplikasian  

(Sumber: Data Pribadi) 
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Gambar 3.14 Sign Toko 

(Sumber: Data Pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Pengaplikasian Logo 

(Sumber: Data Pribadi) 
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2. Pengamatan Terhadap Target/Sasaran 

Berdasarkan hasil wawancara dengan public relation dari Batik Trusmi, disertai 

dengan observasi penulis, dapat disimpulkan bahwa target audience dari Batik 

Trusmi adalah orang-orang yang berusia 23 tahun keatas, jenis kelamin laki-laki 

ataupun perempuan, memiliki pekerjaan sebagai seorang professional, kelas 

ekonomi menengah keatas.  

 Penulis pun telah melakukan wawancara dan observasi terhadap target 

sasaran khalayak sebanyak 20 orang untuk mengetahui aktifitas dan pola 

penggunaan media yang sering digunakan. Berdasarkan hal tersebut, media-media 

yang sering digunakan, ialah media sosial, media cetak terutama surat kabar, tv, 

billboard, banner, umbul-umbul, led screen, car advertising sticker dan surat 

elektronik. 

3.1.4. Hasil Survey Angket atau Questioner 

Penyebaran kuesioner menjadi data pendukung dalam melakukan perancangan. 

Penulis menyebarkan kuesioner melalui sistem online (tertutup) kepada 91 

responden yang pernah berbelanja di batik Trusmi. Adapun pertanyaan yang 

ditanyakan seputar kelebihan batik Trusmi, blind test terhadap logo batik Trusmi,  

1. Hasil Survey/ Questioner 

Penulis melakukan kuesioner untuk mendapatkan informasi dari target audience, 

beberapa pertanyaan yang penulis paparkan, sebagai berikut: 
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1. Apa jenis kelamin Anda? 

 

 

2. Berapa usia Anda? 

 

3. Apa pekerjaan Anda? 

55%	  

45%	   Pria	  

Wanita	  

93%	  

7%	  

>22	  

>40	  
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4. Berapa penghasilan Anda per bulan? 

 

5. Apa corak batik Cirebon yang Anda ketahui? 

 

9%	  

85%	  

3%	   3%	  

Wiraswasta	  

Pegawai	  Swasta	  

Pegawai	  Negri	  

lain-‐lain	  

28%	  

65%	  

7%	  

>	  3.000.000	  

3.000.000-‐5.000.000	  

>	  5.000.000	  

Perancangan Ulang..., Livia Rosamond, FSD UMN, 2015



60 
 

 

6. Menurut Anda, logo apakah ini?  

 

 

 

 

3%	  

95%	  

2%	  0%	  

Kawung	  

Mega	  Mendung	  

Paksi	  Naga	  Liman	  

lainnya	  
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7.Apakah kelebihan batik Trusmi dibandingkan toko batik lainnya? 

 

 

 

 

62%	  

30%	  

5%	   3%	  

Banking	  

Properti	  

Batik	  

Tidak	  Tahu	  

25%	  

36%	  

20%	  

19%	  
Terkenal	  

Lengkap	  

Variatif	  

Harga	  Terjangkau	  
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2.  Kesimpulan  

Berdasarkan kuesioner yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa para 

pelanggan kurang mengenal logo batik Trusmi. Pada pertanyaan blind test penulis 

mendapatkan bahwa logo batik Trusmi lebih dikenal sebagai logo banking 

dikarenakan bentuk logo batik Trusmi menyerupai logo Plus Interbank Network. 

Kelebihan yang dimiliki batik Trusmi, yakni terkenal, lengkap, produk variatif, 

harga terjangkau. Dari sekian banyak motif batik Cirebon, motif yang paling 

dikenal ialah Mega Mendung.  

3.2.Analisis Data  

 
Penulis menggunakan analisa SWOT secara sistematis untuk mempermudah 

dalam proses menganalisis data. Berikut penjabarannya: 

Strength 

-Menyediakan batik, kuliner, oleh-oleh 

khas Cirebon dan belajar membatik 

-Menjual produk yang  bervariatif 

(model, bahan, warna, dan motif) 

-Harga terjangkau 

-Pelayanan yang ramah 

-Memiliki banyak cabang di kota-kota 

lain 

Weakness 

-Logo digunakan pada berbagai usaha 

yang dimiliki pemilik Batik Trusmi 

-Kurangnya konsistensi dalam 

penggunaan logo 

-Logo tidak merepresentasikan batik 

Cirebon 
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Opportunities 

-Himbauan pemerintah untuk 

menggunakan baju batik, meningkatkan 

penjualan  

-Memperkenalkan batik Cirebon 

Threats 

-Kompetitor yang jaraknya dekat dari 

lokasi Pusat Grosir Batik Trusmi 

-Kompetitor yang mempunyai harga 

produk lebih murah 

Tabel 3.1 SWOT 

 

3.3. Studi Existing 

Penulis melakukan studi existing pada brand-brand batik yang sudah terkenal di 

Indonesia seperti, batik Keris, batik Semar, dan Danar Hadi. Selain brand-brand 

batik yang sudah terkenal, penulis pun melakukan studi existing pada brand-

brand batik yang ada di Cirebon sekaligus menjadi kompetitor dari batik Trusmi, 

yakni batik Hafiyan, batik Selsa, batik Salma, batik Rasheda, Kain Batik, dan 

Pesona Batik. Penjabarannya adalah sebagai berikut: 

 

• Batik Keris 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Logo Batik Keris 

(Sumber: batikkeris-indonesia.com) 
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Batik Keris merupakan salah satu perusahaan batik terbesar di Indonesia yang 

meliputi pabrik batik tradisional, garment, dan toko-toko yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Batik Keris pertama kali berdiri pada tahun 1947 di kota Solo oleh 

Alm. Kasom Tjokrosaputro dan istrinya yang bernama Gaitini. Batik Keris 

menekankan kualitas dan menjadi perusahaan pertama kali yang mengekspor 

produknya serta berpromosi di luar negeri.  

 Logo Batik Keris terdiri dari logogram, logotype, dengan tagline Pusat 

Kerajinan Nusantara. Jenis huruf yang digunakan ialah Serif. Warna yang 

digunakan dalam logo, yakni hitam, orange, dan putih. Adapun bentuk organis 

yang dibuat repetisi dari bagian keris yang disebut wadidang. Bentuk wadidang 

keris menjadi ciri khas dari logo batik keris.  

 

• Batik Semar 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Batik Semar 

(Sumber: http://i01.i.aliimg.com/) 
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Batik Semar didirikan pada tahun 1947 oleh keluarga Kasigit. Pada awal mulanya 

nama batik Semar adalah batik Bodronoyo, dikarenakan nama Batik Semar lebih 

terkenal di kalangan masyarakat, maka digunakanlah nama Batik Semar pada 

tahun 1966. Alasan dipilih nama tersebut karena Semar merupakan sosok panutan 

dalam dunia perwayangan, sekaligus menjadi pengasuh keluarga Pandawa. Semar 

memiliki arti tersendiri bagi perusahaan, yakni: 

S= Sarwi atau bersama-sama 

E= Ening atau suci bersih 

M= Marsudi atau berusaha tanpa putus asa 

A= Ajuning atau perkembangan 

R= Rasa atau seni  

Secara umum arti dari nama tersebut ialah dengan niat yang tulus dengan 

berkesinambungan berusaha terus untuk mengembangkan produk batik. 

  Secara keseluruhan logo Batik Semar sangat merepresentasikan batik 

tradisional Indonesia. Logotype yang digunakan adalah logo jenis Serif yang 

diletakan melingkar. Pada logo juga tertera kota Solo-Indonesia yang merupakan 

kota asal Batik Semar. Warna yang digunakan dalam logo adalah hitam, kuning, 

merah. Tulisan Batik Semar menggunakan warna kuning sehingga menjadi  

emphasize dari logo tersebut. Adapun bentuk tambahan berupa bentuk bunga pada 

sisi kiri dan kanan. Komposisi logo ini adalah center, dengan bentuk keseluruhan 

lingkaran. Logo ini memiliki simbol yang unik, dan diletakkan pada posisi tengah 

logo. 
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• Danar Hadi 

Gambar 3.18 Logo Danar Hadi 

(Sumber: danarhadi.com 

 

Batik Danar Hadi didirikan pada 1967 oleh H.Santosa Doellah  di kota Solo. 

Nama Danar Hadi sendiri merupakan gabungan antara nama istri Santosa Doellah, 

yakni  Ibu Hj. Danarsih dengan nama ayah mertuanya, yakni Bapak H. 

Hadipriyono. Batik Danar Hadi membuka beberapa cabang di Indonesia, seperti 

Semarang, Yogjakarta, Surabaya, Bali, Medan, dll.  Untuk mempromosikan 

produknya, Santosa Doellah sering menggelar peragaan busana (fashion show) 

dibeberapa hotel di Singapura, Jakarta, dan kota-kota lainnya. Santosa Doellah 

juga merupakan kolektor batik, pada tahun 2008 ia mendirikan museum batik 

Danar Hadi. Dalam pemilihan warna logo Batik Danar Hadi menggunakan ungu, 

dan kuning sebagai identitasnya, bentuknya organis, dan memiliki komposisi 

center. 
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• Kompetitor 
 

Dalam melakukan observasi pada daerah Plered, Cirebon, penulis menemukan 

bahwa kompetitor dari Batik Trusmi ialah batik Salma, Kain Batik, Rasheda, 

Hafiyan, Selsa dan Pesona. Adapun parameter perbandingan harga dan analisa 

logo kompetitor, sebagai berikut:  

Parameter Perbandingan Harga Produk 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Perbandingan Harga 

Produk 
Objek 

Salma Kain 
Batik Rasheda Hafiyan Trusmi Selsa Pesona 

Kain 
Batik 

 IDR         
90  

 IDR       
110  

 IDR       
175  

 IDR       
175  

 IDR       
485  

 IDR       
560  

 IDR    
1,000  

Hem 
Pria 

 IDR       
140   -   IDR       

120  
 IDR       
270  

 IDR       
135  

 IDR       
350  

 IDR       
850  

Salma

Kain Batik

Hafiyan

Rasheda�

Trusmi

Selsa

Pesona   �

Keterangan :
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Tabel 3.3 Perbandingan Logo Kompetitor 

Kesimpulan: Dari sekian banyak logo brand batik di Cirebon seperti pada tabel 

diatas, hanya logo Pesona Batik yang merepresentasikan produk batik. Huruf yang 

cenderung digunakan dalam logo-logo tersebut adalah jenis Serif. Dari segi 

pemilihan warna, sebagaian besar menggunakan warna-warna kontras. 
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