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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Flobamore 

Flobamore berasal dari kata Flores, Sumba, Timor, Alor, dan merupakan sebuah 

merek fashion yang berdiri pada tahun 2013. Dalam produknya merek fashion ini 

menggunakan Tenun Ikat NTT sebagai bahan yang digunakan dalam membuat 

busan. Kelebihan yang ingin ditonjolkan pada produk Flobamore produk yang 

mengikuti tren sekarang dengan memberikan sentuhan simple, menggunakan 

bahan berkualitas, dan modern. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Profil Melissa Sigit 

Melissa Sigit merupakan otak dibalik terbentuknya merek fashion ini. Ia 

lahir di Surabaya, 1 April 1987 dan seorang fashion desainer lulusan ESMOD 

Jakarta, sejak tahun 2007 ia telah mendapat 3 penghargaan yaitu sebagai TEN 

WINNER Gading Young Fashion Designer Award 2006, Special Jury Award 

Gading Young Designer Award 2007, dan Best Fashion Design ESMOD One 
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Year Program 2007. Selain itu Melissa juga diberi kesempatan untuk bekerja 

sebagai asisten Adjie Notonegoro dan Ivan Gunawan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Exibition Indonesia Fashion Week 2014 

 Sekarang merupakan perjalanan Tahun ke 3 merek fashion Flobamore, 

Melissa merancang banyak pakaian ready to wear-nya selama ini. Ia sering 

mengikuti acara seperti IFW dan INACRAFT untuk menjual sekaligus 

memperkenalkan rancangannya. Selain itu Melissa juga pernah mengikuti acara 

seperti alun-alun Indonesia, Indonesia Creative Week, INAFACT. 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Workshop merek fashion flobamore  
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Melissa juga memiliki workshop yang berlokasi di Jakarta Selata, tepatnya 

di Jl. Haji Nawi 2 No 16 dekat Pondok Indah. Di dalam workshopnya banyak 

orang” yang bekerja untuk membantu pembuatan rancangan desain-desain busana 

merek fashion Flobamore. Dalam Workshop tersebut ada sekitar 7 orang pegawai 

yang membantu dalam menjahit, finishing, dan aplikasi, mereka bekerja dari jam 

9 sampai dengan jam 6. 

Dari segi sistem produksi merek fashion ini mengeluarkan sebuah 

rancangan desain setiap 6 bulan sekali. Dimana pada setiap 6 bulan merek fashion 

ini mengeluarkan 10-15 koleksi. 

Melissa berencana untuk memasarkan produknya di dept store seperti 

Galeries Lafayette dan memperkenalkan warisan budaya Indonesia kepada 

mancanegara melalui fashion. 

 Merek fashion Flobamore ini berada pada segmen ready to wear atau siap 

pakai. Flobamore merupakan merek fashion yang menjual busana dengan ukuran 

standar dan tidak memproduksi pakaian secara massal, sehingga dapat dikatakan 

busana yang dijual adalah bisana yang eksklusif bagi konsumen. Koleksi busana 

siap pakai dirancang sendiri oleh Melissa Sigit yang merupakan orang dibalik 

merek fashion flobamore. 
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3.2. Hasil Penelitian 

3.2.1. Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Exibition Indonesia Fashion Week 2015 

Observasi yang penulis lakukan adalah di booth exhibition Indonesia Fashion 

Week 2015 pada tanggal 27 Februari 2015. Dimana banyak merek-merek fashion 

lainnya yang ikut hadir untuk menampilkan koleksi terbaru mereka kepada para 

buyers baik dalam ataupun luar negeri. Diantara begitu banyak merek fashion, 

Flobamore diberi kesempatan untuk membuka booth exhibition ditempat itu. 

1. Hasil Pengamatan Lapangan 

Penulis dapat melihat langsung bagaimana persaingan antar merek-merek fashion. 

Masing-masing merek merancang dan menghias booth exhibition-nya sebaik 

mungkin agar terlihat lebih menarik. Dari observasi yang penulis lakukan, desain 

Perancangan Media..., Hernando Akaido, FSD UMN, 2015



47 
 

dari booth exhibition Flobamore terlihat pakaian yang modern dengan nuansa 

etnic karena terdapat kain-kain tenun ikat mentah yang sengaja digunakan sebagai 

pemanis di booth exhibition tersebut. Keseluruhan booth exhibition berwarna 

gelap seperti hitam dan coklat gelap. 

 Dari kualitas pakaian yang dijual, semua merek fashion tersebut sangat 

layak untuk dijual karena memiliki kualitas material, desain, dan teknik yang baik. 

Dimana keseluruhan produk memilik jahitan yang rapih, bentuk yang presisi dan 

proporsional. 

2. Kesimpulan 

Orang-orang yang datang ke booth exhibition Flobamore, memiliki tanggapan 

yang mengapresiasi merek fashion Flobamore. Ada juga orang yang langsung 

membeli sebuah gaun di booth exhibition Flobamore. 

3.2.2. Wawancara 

Dari penelitian berupa wawancara yang penulisa lakukan pada tanggal 27 

Maret 2015 di sebuah studio fotografi terlatak di Kemang yang bernama studio 

50mm, Melissa Sigit selaku pihak desainer dan project manager menjawab 

beberapa pertanyaan penulis. Setelah itu, penulis mendapatkan beberapa 

informasi.  

1. Hasil Wawancara 

Melissa dalam kurun waktu selama 2 tahun menjalankan bisnis fashion ini 

bersama dengan sepupunya bernama Kathy Louis, namun Melissa merupakan 
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satu-satunya desainer pada merek fashion Flobamore.  

Melissa ingin memasarkan produknya di dept store kelas atas dan 

internasional seperti Galeries Lafayette dan memperkenalkan warisan budaya 

Indonesia kepada mancanegara melalui fashion. Pasar yang bertaraf internasional 

merupakan wadah yang tepat untuk para desainer fashion, karena lebih di pandang 

oleh orang banyak. 

Dari segi rancangannya ia sering menggunakan bahan yang simple dan 

ringan, dikombinasikan dengan motif tenun yang kontras. Busana yang dirancang 

kebanyakan adalah gaun malam, gaun cocktail, dan Mini dress. 

Kemudian penulis bertanya tentang media-media promosi yang 

sebelumnya dilakukan merek fashion Flobamore, Melissa menjawab sebelumnya 

ia hanya menyebarkan di media sosial, seperti instagram, fan page facebook, dan 

lainnya. Melissa juga mengatakan bahwa produknya pernah ditempatkan di 

sebuah gerai di Bali bernama SATU didekat beach walk. 

Kompetitor Flobamore sekarang adalah beberapa fashion desainer di 

Indonesia seperti Alleira Batik dan IKAT Indonesia. Dimana produk yang 

dirancanga Melissa merupakan eksklusif ready to wear seperti BIYAN Studio 

133, dari segi sistem produksinya melissa melakukan produksi desain baru setiap 

6 bulan sekali dengan membuat 10-15 kolesi setiap dua musim. 

Penulis juga bertanya kepada salah satu Konsumen yang membeli produk 

Flobamore. Ia membeli salah satu koleksi gaun tenun ikat, dimana ia merasa gaun 
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tersebut merupakan gaun yang dicari-cari selama ini, karena ia ingin 

menggunakan gaun tersebut untuk menyanyi di NTT. 

2. Kesimpulan 

Yang diharapkan oleh Melissa untuk direalisasikan adalah merek fashion 

Flobamore perlu membuat iklan fashion yang dapat ia pergunakan untuk 

memasang iklan di majalah fashion indonesia. Dengan begitu ia juga dapat 

merealisasikan strategi untuk bergabung dengan Galeries Lafayette. 

3.2.3. Kuisioner 

Penelitian juga dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada target audiens 

yang ingin dicapai. Untuk menguji beberapa hal, penulis menyebarkan kuisisoner 

kepada 100 sample responden wanita pada tanggal 29 Maret – 10 April di 

beberapa mall, kemudian penulis melakukan kuisioner tambahan berjumlah 50 

responden tambahan pada tanggal 24 – 30 April. Menurut ASPIKOM dalam 

bukunya yang berjudul Mix Methodology dalam penelitian komunikasi tahun 

2011, bahwa tidak ada panduan yang baku dalam menentukan jumlah responden 

yang diteliti, namun bukan berarti jumlah dari responden yang diteliti tidak terlalu 

sedikit hanya beberapa orang saja seperti belasan. Kuisioner ini penulis sebarkan 

kepada responden bertujuan untuk mengetahui dimana biasanya responden 

melihat sebuah media yang mempromosikan merek fashion. Hasil pengisian 

kuisioner yang diisi oleh responden, didapatkan hasil sebagai berikut. 
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Responden yang mengisi kuisioner ini kebanyakan adalah wanita berumur 21-25 

tahun dengan persentase 65%. Kemudian wanita berumur 26-31 tahun dengan 

persentase 27%. Diikuti dengan umur 32-37 tahun yaitu 7%, >44 tahun hanya 

memiliki 1 responden (1%). Secara umur, hasil dari kuisioner ini sesuai dengan 

target audiens merek fashion Flobamore  yang ingin dicapai yaitu umur 21-35 

tahun. Berikut merupakan keterangan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Umur Responden 

Jawaban Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

21-25 tahun 97 65% 

26-31 tahun 41 27% 

32-37 tahun 11 7% 

38-43 tahun 0 0% 

> 44 tahun 1 1% 

Total 150 100% 
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Tingkat pendidikan terakhir yang responden jawab adalah sebagian besar pada 

tingkat S1 yaitu dengan persentase 68%. Urutan kedua yaitu SLTA dengan 

persentase 24%. Kemudian sisanya adalah tingkat D1/D2/D3 yaitu 6% dan S2 

yaitu 2%. Berikut merupakan keterangan apda tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Tingkat pendidikan terakhir 

Jawaban Jawaban Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

SLTA 35 24% 

D1/D2/D3 9 6% 

S1 103 68% 

S2 3 2% 

S3 0 0% 

Total 150 100% 
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Kemudian penulis ingin mengetahui tingkat pendapatan para responden setiap 

bulan, dan Berdasarkan tingkat pendapatan yang telah responden jawab adalah 

sebagian besar pada tingkat pendapatan 2.400.000 – 4.000.000 memiliki 

persentase 34%. Urutan kedua dengan pendapatan 4.000.000 – 5.500.000 

memiliki persentase 27%. Kemudian tingkat pendapatan 5.500.000 – 7.000.000 

memiliki presentase 23% dan lebih dari 7.000.000 adalah 16%. Berikut 

merupakan keterangan apda tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Tingkat pendapatan responden setiap Bulan 

Jawaban Jawaban Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

2.400.000-4.000.000 50 34% 

4.000.000-5.500.000 41 27% 

5.500.000-7.000.000 35 23% 

>7.000.000 24 16% 

Total 150 100% 
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Berdasarkan pengeluaran untuk membeli pakaian dalam satu bulan sebagian besar 

responden menjawab pengeluaran untuk membeli pakaian berkisar 500.000 – 

1.500.000 memiliki persentase 40%. Urutan kedua dengan pengeluaran 1.500.000 

– 3.000.000 memiliki persentase 32%. Kemudian tingkat pengeluaran 3.000.000 – 

5.000.000 memiliki presentase 18% dan lebih dari 5.000.000 adalah 10%. Berikut 

merupakan keterangan apda tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Pengeluaran responden dalam 1 bulan untuk membeli pakaian 

Jawaban Jawaban Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

500.000-1.500.000 59 40% 

1.500.000-3.000.000 49 32% 

3.000.000-5.000.000 27 18% 

>5.000.000 15 10% 

Total 150 100% 
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Merek Fashion Flobamore merupakan sebuah merek yang dibuat oleh Melissa 

Sigit, Dengan merek ini Melissa dapat menjual hasil rancangannya. Oleh karena 

itu, penulis perlu mengatahui volume responden dalam membeli pakaian yang 

dirancang oleh seorang desainer fashion dalam satu tahun. Hasil yang penulis 

dapat dari 150 responden adalah 66 responden (44%) pernah membeli pakaian 

dari desainer fashion dan 84 responden (56%) sisanya tidak pernah membeli dari 

seorang desainer fashion. Berikut merupakan keterangan pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Apakah responden pernah membeli pakaian perancang desainer 

Jawaban Jawaban Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

Ya 66 44% 

Tidak 84 56% 

Total 150 100% 
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Kemudian Penulis menyanyakan tentang intensitas dalam membeli sebuah 

pakaian setiap tahunnya. Dari 150 Responden banyak yang memiliki intensitas 

untuk membeli pakaian adalah lebih dari 3 sebesar 80 responden (54%). Diikuti 

dengan 1-3 kali dalam setahun sebanyak 48 reseponden (39%), dan 12 responden 

(7%) menjawab tidak pernah. Berikut merupakan keterangan pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Instensitas membeli pakaian dalam satu tahun 

Jawaban Jawaban Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

1-3 58 39% 

>3 80 54% 

Tidak Pernah 12 7% 

Total 150 100% 
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Sebuah merek fashion dapat maju dan berkembang, selain dari produknya sendiri 

tidak dipungkiri media promosi juga ikut berpengaruh dalam mengkomunikasikan 

produk kepada target audiens. Pertanyaan yang penulis lakukan kepada 150 

responden, dan hasil yang penulis dapatkan adalah 79 responden (53%) memilih 

majalah yang sering mereka lihat. Kemudian urutan kedua adalah iklan situs 

online dengan 41 responden (27%), tabloid diisi oleh 24 responden (16%), sisanya 

memilih blog dengan responden 6 (4%). Berikut merupakan keterangan pada tabel 

3.7. 

Tabel 3.7. Dimana responden melihat promosi iklan merek fashion 

Jawaban Jawaban Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

Iklan Situs Online 39 26% 

Tabloid 23 15% 

Majalah 82 55% 

Blog 6 4% 

Total 150 100% 
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Setelah pertanyaan tersebut penulis mencoba membuat pertanyaan yang berisikan 

tentang hal apa yang membuat ketertarikan responden ketika melihat sebuah iklan  

merek fashion. Responden menjawab bahwa tampilan fotografi merupakan hal 

yang membuat mereka tertarik dengan jumlah responden 97 (65%). Kemudian 

urutan kedua adalah tampilan layout yang menarik dengan jumlah responden 24 

orang (15%), 21 responden (14%) menjawab warna pada iklan tersebut, dan 8 

responden (6%) menjawab karena produknya itu sendiri. Berikut merupakan 

keterangan pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Hal yang membuat responden tertarik pada iklan merek fashion 

 

Jawaban Jawaban Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

Warna pada Iklan 21 14% 

Fotografinya 97 65% 

Produknya 8 6% 

Tampilan Layout 24 15% 

Total 150 100% 
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Pertanyaan terakhir yang penulis lakukan betujuan tingkat awareness yang 

dimiliki wanita umur 21-35 sesuai dengan target audiens terhadap merek fashion 

Flobamore. Hasil yang penulis dapat adalah masih banyak responden yang belum 

mengetahui merek fashion Flobamore dengan jumlah responden 121 (80%). 

Sisanya dengan 29 responden (20%) mengetahui tentang merek fashion ini. 

Berikut merupakan keterangan pada table 3.9. 

Tabel 3.9. Apakah responden mengathui tentang merek fashion Flobamore 

Jawaban Jawaban Responden 

(orang) 

Persentase (%) 

Ya 29 20% 

Tidak 121 80% 

Total 150 100% 
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Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil kuisioner ini adalah bahwa lebih 

banyak wanita dewasa awal berumur 21-25 yang lebih aktif dalam memperhatikan 

perkembangan fashion, dimana responden sering melihat sebuah iklan fashion 

pada sebuah iklan majalah. 

3.2.4. Analisa Data 

Setelah penulis melakukan penelitian berupa observasi, wawancara, dan 

menyebarkan kuisioner, penulis menganalisa SWOT dari merek fashion 

Flobamore. Tidak dapt dihindari, setiap jenis bisnis apapun pasti memilki hal-hal 

terebut. 

Sebagai merek fashion yang baru berumur 2 tahun, merek ini sampai 

sekarang masih memberikan inovasi produk yang bervariasi setiap musimnya 

dengan ide yang baru. Merek fashion Flobmaore ini masih memiliki perjalanan 

yang panjang karena masih tergolong baru. 

Dari segi Kekuatan (Strength), merek ini menggunakan Tenun Ikat asli 

yang berasal dari NTT, dan selain itu merek ini menggunakan bahan atau matrial 

yang memiliki kualitas yang baik, dengan finishing jahitan yang rapih, dengan 

rancangan yang sedikit terbuka, Melissa sendiri sebagai perancangannya 

mengedepankan kenyamanan para konsumennya ketika menggunakan produknya. 
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Kelemahan (Weakness) dari merek ini adalah kurangnya perhatian 

terhadap strategi untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan merek fashion 

ini sehingga banyak orang yang belum mengetahui keberadaan merek fashion 

Flobamore sendiri. Perlu untuk merek ini untuk mengetahui kebiasaan para target 

audiens yang dituju, misalnya media-media apa saja yang sering mereka gunakan 

untuk melihat sebuah merek fashion sehingga koleksi busana dapat terlihat. 

Merek Fashion ini memiliki kesempatan (Opportunity) dimana merek ini 

berkembang dan lahir di Ibu Kota seperti Jakarta, karena Kota Jakarta merupakan 

kota metropolitan dan pusat dari industri fashion di Indoneisa. Orang-orang yang 

memiliki gaya hidup yang esklusif berada di kota Jakarta. Selain itu merek ini 

berkesempatan untuk mengikuti exibition di Indonesia Fashion Week 2 tahun 

bertuturt turut dan INACREAFT. Ditambah pemilik merek fashion ini memiliki 

umur yang terbilang muda, hal ini membuat ia masih dapat terus berkembang dan 

belajar dari senior dan kompetitor. 

Ancaman (Threat) yang akan dihadapi oleh merek fashion ini adalah 

dimana banyak orang maish sulit mengerti perbedaan antara Ready To Wear dan 

pasar massal seperti ZARA, TOPSHOP, MANGO, dan lain-lain. Sehingga 

membuat produk dari merek fashion ini sering dibandingkan dengan merek pasar 

massal. Kemudian banyaknya plagiatisme pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab. Ancaman dari luar lainnya yang muncul adalah banyak merek fashion 

Ready To Wear yang telah mem-branding merek mereka dengan baik, dengan 

media-media seperti promosi, komunikasi, dan strategi pemasaran. Dengan 

adanya ancaman tersebut merek fashion ini dapat kalah dalam pasar. 
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Tabel 3.10. SWOT 

Kemudian penulis melakukan analisa STP (Segmenting, Targeting, dan 

Positioning) untuk mengetahui audiens seperti apa yang ingin dicapai. 

Segmentasi - Demografis 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia : 21-25 tahun 

Pekerjaan : semua pekerjaan 

Pendidikan : semua pendidikan 

Kekuatan 

(Strength) 

Menggunakan Tenun Ikat asli NTT, dipadukan dengan material 

yang modern dan berkualitas, dengan disain yang orisinil dari 

Melissa Sigit sendiri 

Kelemahan 

(Weakness) 

Merek ini kurang memperhatikan strategi dalam mempromosikan 

produknya, yang menyebabkan banyak orang yang tidak 

mengenal merek fashion ini. 

Kesempatan 

(Opportunity) 

Merek ini berkembang di ibu kota Jakarta yang hidup akan tren 

dan gaya hidp yang eksklusif berada disni. 

Ancaman 

(Threat) 

Banyak orang yang belum mengerti perbedaan antara  Ready To 

Wear dan pasar massal seperti ZARA, TOPSHOP, MANGO, dan 

lain-lain. 

Perancangan Media..., Hernando Akaido, FSD UMN, 2015



62 
 

Ekonomi :  Menengah keatas SES (A) 

- Psikografis 

Kebiasaan dalam Berbelanja, Gaya 

hidup eksklusif, mengikuti 

perkembangan fashion 

Menyukai fashion, Menyukai etnik 

- Geografis 

Jakarta dan sekitarnya.  

Targeting Target yang ingin dicapai adalah wanita 

dewasa awal umur 21-25 yang 

menyukai dan mengikuti perkembangan 

fashion, dan memiliki gaya hidup yang 

suka berbelanja dan eksklusif  

Positioning Merek fashion Flobamore 

memposisikan sebagai merek fashion 

yang menjual gaun eksklusif yang 

menggunakan tenun ikat NTT yang 

modern dan anggun. 

  

Tabel 3.11. Segmenting, Targeting, Positioning 
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3.2.5. Analisis Studi Eksisting 

Sebuah bisnis industri kreatif seperti fashion pasti memiliki kompetitor pada 

setiap segmen tertentu, merek fashion Flobamore juga memiliki kompetitor 

selayaknya merek fashion yang sedang berkembang. Kompetitor tersebut yaitu 

Anynome dan LEKAT.  

A. Anynome 

Merek ini merupakan sebuah merek fashion yang memanfaatkan tekstil 

trandisinal indonesia secara kontemporer. Dengan menghubungkan dengan tekstil 

tradisional tersebut merek ini dapat mengembangkan kain yang cocok untuk nilai 

estetika pada merek ini. Merek ini memiliki segmen ready to wear. Dari segi 

harga merek ini tidak terlalu mahal lebih rendah dari merek fashion flobamore. 

Kemudian media promosi yang dimiliki oleh merek ini adalah, sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Website merek fashion Anynome 

 (www.anynome.com) 
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Gambar 3.6. Katalog online 

(www.anynome.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Media online/ sosial media merek fashion Anynome 

(https://instagram.com/anynome) 

Perancangan Media..., Hernando Akaido, FSD UMN, 2015



65 
 

B. LEKAT 

Merek ini merupakan merek fashion yang juga menggunakan tenun ikat Baduy 

dan menggunakan desain yang penuh dengan warna. Media promosi yang ia 

miliki adalah, sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Website LEKAT 

(http://www.alleirabatik.com/id/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Lookbook LEKAT 

(http://www.alleirabatik.com/id/pagesubcollection-4-4.php) 
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