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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

3.1. Data Penelitian Batik Chic 

Batik chic merupakan sebuah brand yang menghasilkan produk fashion berupa 

tas, pakaian, sepatu serta aksesoris dengan menggabungkan bahan kulit dan 

wastra (kain) nusantara (Batik & Tenun Indonesia) khususnya Batik. Bermula dari 

usaha sampingan Novita Yunus untuk menjual tas yang menggabungkan Batik 

dan bahan kulit kemudian berkembang menjadi usaha yang serius. Produk awal 

yang hanya terbatas pada tas kemudian menjadi seluruh produk fashion yang juga 

menggunakan bahan dasar Tenun, sehingga saat ini produk Batik chic 

menggunakan aneka wastra nusantara namun tetap terfokus pada Batik.  

 Bahan dasar Batik yang digunakan Batik Chic adalah pada Batik tulis 

keraton dan pesisir. Batik tulis tersebut merupakan hasil dari pengerajin Batik di 

berbagai daerah. Kainnya kemudian dibentuk menjadi berbagai produk fashion 

dengan ciri khas tradisi Batik masing-masing daerah.  

Batik Chic secara resmi berdiri pada tahun 2010. Setelah mendapat nama 

dikalangan fashionista Indonesia, Batik Chic kemudian berkembang sebagai 

brand lokal yang mampu membawa Batik sebagai bahan dasar produk fashion ke 

manca Negara. Batik Chic turut serta dalam pameran dan fashion show di Jepang, 

Venezuela, Milan, Amsterdam, dan seluruh negara ASEAN. Pada tahun 2011, 

Batik Chic mendapatkan penghargaan UNESCO sebagai produk lokal terbaik 
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yang berhasil melestarikan Batik ke dalam dunia fashion modern dan 

memenangkan kejuaraan dunia emas 2011 dalam ketegori kualitas produk terbaik.  

Pada tahun 2012 Batik Chic yang awalnya melakukan penjualan secara 

online, membuka Gallery yang berada di Jakarta selatan kemudian memperluas ke 

Bandung, Surabaya, Bali dan seluruh outlet Alun-Alun Indonesia di Jakarta, serta 

Pendopo di Tangerang. 

Pada awalnya target utama dari Batik Chic adalah wanita bekerja, usia 25 

s.d. 40 tahun dengan tingkat ekonomi bawah. Penjualan produk terfokus pada tas 

infomal untuk kegiatan sehari-hari sementara produk pakaian dan sepatu hanya 

sebagai pendukung produk tasnya. Batik yang menjadi bahan dasarnya memiliki 

harga rendah, namun tetap menggunakan Batik tulis.  

 

Gambar 3.1.  Produk Tas Pertama Batik Chic 

(Data Perusahaan) 

Setelah mendapatkan pengalaman dalam dunia fashion Jakarta, Batik Chic 

mulai mengembangkan seluruh produknya terutama pada pakaian. Batik Chic 

menghasilkan pakaian formal seperti kebaya, dress, dan gown. Perubahan terjadi 

juga kepada produk tas dan sepatu, dimana pemilihan bahan dasar kulit dan Batik 
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nya lebih eksklusif. Batik tulis yang digunakan kemudian memusatkan pada 

pemakaian Batik Keraton, sehingga seluruh produk Batik Chic meningkat untuk 

kalangan atas.  

             

Gambar 3.2.  Produk Pakaian dan Signature Clutch Batik Chic 

(Data Perusahaan) 

3.1.1. Data Lapangan 

Hasil studi lapangan yang dilakukan di gallery Batik Chic Jakarta selatan 

menunjukkan tidak ada standarisasi pengaplikasian logo. Dimana kedua logo 

dipakai secara bersamaan sehingga tidak ada konsistensi penyampaian brand. 

       

Gambar 3.3. Logo BC Batik Chic 

(Data Perusahaan) 
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Gambar 3.4.  Logo Kupu-kupu Batik Chic 

(Data Perusahaan) 

 

Gambar 3.5.  Pemakaian Plat Logo yang Bersamaan di Produk 

(Data Perusahaan) 

Pemakaian kedua logo secara bersamaan dapat ditemukan pada 

implementasi desain billboard, dimana logo kupu-kupu ditempatkan setelah logo 

BC. Selain itu pada media cetak seperti brosur dan kartu nama, kedua logo tidak 

digunakan karena sudah tidak mencerminkan kekinian dari Batik Chic.  

     

Gambar 3.6. Contoh Billboard dan Brosur Batik Chic 

(Data Perusahaan) 
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3.1.2. Wawancara dengan Pemilik Batik Chic 

Wawancara dilakukan dengan pemilik, Ibu Novita Yunus pada tanggal 10 Januari 

2014 di gallery Batik Chic Jakarta selatan. Dasar kebutuhan akan proses 

wawancara ini untuk memberikan kejelasan mengenai kekinian dari brand Batik 

Chic yang mempengaruhi kebutuhan akan logo baru dan standarisasi penggunaan 

kedua logonya saat ini.  

Menurut Ibu Novita yunus bahwa Batik Chic awalnya hanya sebuah usaha 

sampingan yang terfokus pada penjualan tas, namun Beliau telah mengembangkan 

produk pakaian, aksesori serta sepatu. Beliau menjelaskan, Batik Chic saat ini 

masih berperan sebagai sebuah brand pendukung dari nama-nama brand besar 

serupa di Jakarta.  

 Beliau kemudian menjelaskan bahwa logo utama Batik chic saat ini adalah 

logo dengan lettermark BC. Logo tersebut tidak menunjukkan visi dan misi dari 

brandnya. Logonya cenderung memberikan kesan fun dan immature sehingga 

tidak menyampaikan nilai dari Batik Chic yang eksklusif dan dewasa. Selanjutnya 

Beliau mengatakan logo kupu-kupu Batik Chic hanya digunakan dalam beberapa 

produk tasnya sehingga tidak semua pelanggannya mengetahui logo tersebut.  

Pengaplikasian logo Batik Chic saat ini masih belum diperhatikan. Logo 

tidak memiliki standarisasi pengaplikasiannya pada beberapa media. Misalnya 

dalam segi jenis tipografi, ukuran dan warna. Hal ini karena Batik Chic masih 

belum memiliki standarisasi atau panduan dalam penerapan logonya.  
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Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, Ibu Novita Yunus ingin 

melakukan proses perubahan logo yang mencerminkan brand untuk kalangan 

dewasa dan status ekonomi atas.  

3.1.3. Kuesioner kepada Pelanggan dan Pengunjung  

Persebaran kuesioner dilakukan di Gallery Batik Chic Jakarta selatan dan outlet 

Alun-Alun Indonesia mulai tanggal 1 Maret hingga 13 Maret 2014. Kuesioner 

diberikan secara tertulis kepada s 30 orang pelanggan utamanya serta 20 orang 

pengunjung lainnya.  Kuesioner ini memiliki fungsi untuk mengetahui preferensi 

visual oleh masyarakat untuk mengingat Batik Chic, selain itu untuk mengetahui 

keberhasilan penyampaian citra eksklusif dari logo yang telah ada.  

 Berdasarkan kuesioner, dapat diketahui bahwa pembeli Batik Chic 

memilki rata-rata wanita bekerja usia 32 s.d. 40 tahun. Mereka sangat tertarik 

dengan produk yang terbuat dari bahan Batik dan telah mengetahui keberadaan 

Batik Chic. Mereka mengerti mengenai peran brand dalam memilih produk 

fashion serta menganggap logo merupakan cerminan dari identitas. Lebih lanjut, 

mereka mengatakan bahwa logo utama Batik Chic merupakan logo dengan 

lettermark BC.  

 Berdasarkan pertanyaan kuesioner mengenai visual, pembeli Batik Chic 

menganggap bahwa logo BC dianggap jelas dan mudah terbaca. Selanjutnya, logo 

kupu-kupu Batik Chic dianggap kurang terbaca dengan jelas namun mudah 

diingat dan menarik. Kedua logo dianggap tidak mewakili sisi eksklusif dari 

brand Batik Chic.  
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3.1.3. Kompetitor dan Entitas Sejenis  

3.1.3.1 Bin House 

Bin House merupakan sebuah brand fashion yang menghasilkan produk berupa 

pakaian, sepatu, tas dan aksesori dengan bahan dasar kain yang terbentuk dari 

berbagai aplikasi teknik pembuatan wastra. Berdiri pada tahun 1986 oleh 

Josephine Obin, kain sebagai bahan dasar dari produknya terinspirasi dari teknik 

membatik, tenun ikat, dan celup yang menjadi dasar dari pembuatan wastra 

Indonesia.  

Kain yang dibentuk sepenuhnya merupakan hasil tangan oleh pengrajin.  

Dimana pada prosesnya para pengrajin menenun kain dengan benang sutra, 

kemudian kain tersebut digambar dengan motif Batik dan proses warna dilakukan 

dengan teknik ikat serta celup. Gabungan dari berbagai tekniknya, menghasilkan 

penemuan baru dalam dunia fashion dan tekstil Indonesia. Kain tersebut 

selanjutnya dibentuk menjadi produk fashion khususnya pada pakaian formal 

seperti dress, gown, kebaya dan evening wear lainnya dengan desain modern.  

Bin House memiliki beberapa cabang gallery di kota-kota besar Indonesia 

dan telah mengikuti berbagai fashion show di seluruh negara Asia dan Eropa.  

Target utama dari Bin House merupakan wanita dengan tingkat ekonomi atas.  

Nilai identitas yang ditampilkan oleh Bin House adalah original serta 

berkelas. Hal tersebut disampaikan melalui tampilan logo dengan tipografi Bin 

House, dimana kata “Bin” menggunakan huruf serif dan “House” menggunakan 

huruf cursive. Huruf serif memiliki kesan klasik dan tradisional sementara huruf 
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cursive menampilkan kesan organik yang menyerupai tulisan tangan. Penekanan 

pada kata BIN sebagai keterangan nama pemilik brand. Tagline yang digunakan 

merupakan “Indonesian Creation” menegaskan berbagai teknik yang terinspirasi 

dari wasrta Indonesia dalam produknya. Logo ditampilkan tanpa simbol visual 

sehingga memberikan kesan simple dan elegan.  

   

Gambar 3.7. Logo Bin House  

(http://www.binhouse.com/thebinhouse/index.html) 

 

3.1.3.2 Parang Kencana 

Parang Kencana merupakan sebuah brand  yang berdiri pada tahun 1992 didirikan 

oleh Marinara Sutandi. Menghasilkan produk fashion seperti pakaian, sepatu, 

aksesori dan peralatan household décor seperti selimut serta sarung bantal dengan 

bahan dasar Batik. Saat ini, Parang Kencana memiliki lebih dari 10 independent 

outlet dalam department stores di kota-kota besar Indonesia.  

 Ciri khas dari produk Parang kencana berada pada pemilihan motif 

Batiknya yang mengarah pada Batik pesisir feminim dengan sentuhan warna-

warna pastel namun tetap terkesan berani. Kain Batik tersebut diaplikasikan ke 

dalam produk fashion kususnya pakaian wanita formal ready to wear seperti dress 
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dan gown yang modern serta up to date sehingga target marketnya mengarah 

kepada kalangan dewasa muda. Harga produknya untuk kalangan atas sehingga 

dapat disimpulkan bahwa nilai yang ditampilkan oleh Parang Kencana adalah 

modern, muda dan tingkat ekonomi atas. 

 Nilai tersebut ditampilkan melalui logonya yang memiliki logogram motif 

Batik Parang serta tipografi “Parang Kencana”.  Motif Batik Parang terinspirasi 

dari ombak yang memiliki arti jalinan yang tidak akan pernah putus. Bentuk 

visualnya serupa dengan huruf “s” yang berdekatan. Motif tersebut ditampilkan 

secara simplistic untuk menunjukkan kesan modern pada logo. Lebih lanjut, 

tipografi “Parang Kencana” menggunakan huruf serif yang memiliki kesan klasik 

namun pada setiap huruf “A” terdapat lekukan yang menyerupai motif parang. 

Penggunaan warna pada logo yaitu emas dan hitam menunjukkan kesan elegan 

serta berkelas.  

 

Gambar 3.8. Logo dan Produk Parang Kencana 

(https://id-id.facebook.com/pages/Parang-Kencana-The-Art-of-Batik/160101587401330) 
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3.2. Analisis SWOT Berdasarkan Produk dan Marketing 

3.2.1. Strength 

1. Menggunakan Batik tulis yang diambil langsung dari daerah pengrajinnya.  

2. Menggunakan berbagai jenis kulit binatang berkualitas.  

3. Membuka cabang di kota-kota besar Indonesia.  

4. Dikenal baik di dalam maupun luar negeri melalui koneksi sosial. 

5. Setiap produknya memiliki karakteristik tersendiri.  

3.2.2. Weakness 

1. Produk yang dikenal oleh pembeli terbatas pada tas.  

2. Penjualan secara online kurang dimanfaatkan.  

3.  Penyampaian image yang berbeda dengan kekinian produk serta tipe 

brandnya.  

3.2.3. Opportunities 

1. Menciptakan varian desain produk fashion yang menjual.  

2. Mempertahankan tradisi Batik pada produk fahion yang dapat diterima 

masyarakat.  

3.2.4. Threats 

1. Fashion brand serupa yang lebih dikenal masyarakat.  

2. Muncul brand yang menggunakan teknik serta material Batik yang serupa 

namun menjualnya dengan harga yang lebih murah.  

3. Pengrajin yang tidak menentu menghasilkan bahan dasar pembuatan 

produk.  
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3.3. Analisis SWOT Berdasarkan Logo 

3.3.1. Strength 

1. Telah berkembang selama 4 tahun sejak didirikan.  

2. Sudah dikenal dan memiliki nama dikalangan pembeli, kolektor Batik, 

fashionista dan masyarakat luas baik di dalam maupun luar negeri.  

3. Kedua logo Batik Chic dikenal oleh masyarakat, terutama logo yang 

utama digunakan.  

3.3.2. Weakness 

1. Penyampaian identitas visual melalui dua logo yang berbeda.  

2. Dua logo yang sudah tidak mencerminkan kekinian dari Batik Chic.  

3. Dua logo memisahkan antara pelanggan dan masyarakat luas. Dimana 

logo kupu-kupu lebih dikenal pelanggan sementara logo BC dikenal 

oleh masyarakat.   

3.3.3. Opportunities 

1. Memiliki dukungan dari pelanggan untuk melakukan rebranding 

dengan bentuk logo tanpa menghilangkan nilai yang dimiliki, namun 

berhasil menampilkan kekinian dari keperibadiannya.  

3.3.4. Threats 

1. Fashion brand serupa yang menampilkan keperibadian solid melalui 

logo serta aplikasi desainnya kepada masyarakat.  
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3.4. Proses Mind Mapping 

Perancangan ulang logo Batik Chic diawali dengan membuat mind mapping 

secara general untuk menemukan ciri khas yang membedakannya dengan fashion 

brand Batik lainnya. Kata kunci dari mind mapping Batik Chic adalah “tradisi”, 

“Jawa” dan “status sosial atas”.  

 

Gambar 3.9. Sketsa Awal Mind Mapping 

(Data Pribadi) 

 

 Setelah menemukan kata kunci yang menggambarkan nilai dari Batik 

Chic, dilanjutkan kepada mind mapping visual. Hasil mind mapping yang 

didapatkan mengarah ke perkiraan elemen visual serta mood untuk logo barunya.  
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Gambar 3.10. Mind Mapping Visual 

(Data Pribadi) 

 

3.5. Konsep Kreatif 

Konsep kreatif yang ingin digambarkan berangkat dari hasil mind mapping Batik 

Chic dengan kata kunci “tradisi”, “Jawa”, dan “status sosial atas”.  Kata kunci 

tersebut didapatkan dari penjabaran mengenai produk serta pembeli dari Batik 

Chic yang menjadi dasar dari brand value nya.   

 Kata “tradisi” mengacu pada kebiasaan turun temurun dari masyarakat 

untuk menggunakan dan menghasilkan Batik. Novita Yunus sebagai pemilik dari 

Batik Chic diajarkan sejak kecil untuk mengapresiasi hasil Batik dari pengrajin. 

Hal tersebut kemudian berlanjut dalam pengembangan usaha Batik Chic dimana 

bahan dasar Batik yang digunakan merupakan hasil kreasi pengrajin. 

 Kata “Jawa” mengacu pada produk Batik Chic yang cenderung 

menggunakan Batik keraton. Masyarakat Jawa sangat lekat dengan kehidupan 
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aturan serta kepercayaan yang ada di sekitar keraton. Hal tersebut mempengaruhi 

interpretasi motif Batik yang mereka hasilkan. Berdasarkan pemahaman tersebut, 

logo baru Batik Chic diharapkan agar mampu mengintepretasi bentuk visual yang 

lekat dengan Jawa.  

 “Status sosial atas” mengacu pada perubahan nilai pada Batik Chic. 

Dimana Batik Chic awalnya merupakan brand untuk kalangan bawah, kemudian 

melalui perubahan kualitas produk dan koneksi sosial dari pelanggannya 

meningkat menjadi untuk kalangan atas. Tampilan logo harus memiliki kesan 

elegan dan berkelas.  
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