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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metode Pengumpulan Data 

Perancangan Promosi brand Toraja Melo menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dan kuantitatif. Metode pengumpulan data kualitatif menurut Sarwono (2006), 

peneliti berbaur menjadi satu dengan apa yang diteliti itu sendiri dan tidak hanya 

membatasi penelitian terhadap manusia, namun dengan segala kebudayaan dan 

kegiatannya terkait dengan komunitas Toraja Melo. Sedangkan pengumpulan data 

kuantitatif akan membangun fakta dan memberikan deskripsi statistik. Penulis 

juga mengumpulkan data melalui studi pustaka yang digunakan untuk 

mendapatkan teori mengenai perancangan promosi Toraja Melo. (Hlm. 259) 

3.1.1. Wawancara 

Metode Wawancara dilakukan melalui sesi tanya jawab kepada suatu pimpinan 

perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

kebijakan suatu perusahaan karena pimpinan/founder ini sangat memahami seluk 

beluk perusahaan dari berbagai sisi seperti sumber daya manusia, keuangan, dan 

yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. (Sarwono, 2006, 226) 

Penulis melakukan wawancara terhadap Ibu Dinny Jusuf, selaku founder 

Yayasan Toraja Melo untuk mendapatkan data mengenai brand Toraja Melo. 

Penulis melakukan wawancara di butik Toraja Melo, pada tanggal 17 Maret 2017.  
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3.1.1.1. Wawancara Founder Toraja Melo  

Toraja Melo merupakan perusahaan berbasis komunitas yang menjual 

produk pakaian dan aksesoris yang terletak di daerah Kemang, Jakarta 

Selatan tepatnya di Jalan Kemang Timur no. 62. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ibu Dinny Jusuf, Toraja Melo berawal dari sebuah 

gerakan sosial yang dilatarbelakangi dengan rendahnya penghasilan para 

penenun di pedesaan, yang pada saat itu penelitian bermula di Tana Toraja 

pada tahun 2008 dan bisnis mulai beroperasi pada tahun 2010. Toraja 

Melo melakukan dua jenis kegiatan Toraja Melo mengakar pada warisan 

budaya serta para penenunnya dan pada saat ini sudah mencapai sekitar 

250 orang penenun, bersama-sama melakukan pelatihan dengan tujuan 

untuk regenerasi penenun dan meningkatkan ekonomi para penenun 

dimulai dari Toraja. Produk-produk Toraja Melo merupakan produk 

handmade atau buatan tangan dan dirancang secara kontemporer agar 

dapat dipakai dalam kegiatan sehari-hari. 

  Ibu Dinny Jusuf mengatakan bahwa target konsumen dari Toraja 

Melo ini berkisar dari usia 25 tahun ke atas dengan status ekonomi kelas 

menengah atas karena produknya yang handmade menghasilkan nilai yang 

tinggi dan harga yang cukup mahal dengan kualitas yang tinggi, serta 

biaya pengiriman yang kian ke mari.  

  Berkaitan dengan penjualan, beliau mengatakan bahwa 

perkembangan Toraja Melo tidak hanya dari aspek penjualan produk 

namun juga peningkatan ekonomi di Toraja. Pada saat ini, para penenun 
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bisa berpenghasilan 3-5 juta per bulan, sehingga memang ekonomi di 

Toraja sudah meningkat. Ibu Dinny Jusuf juga mengatakan bahwa Toraja 

Melo harus mengganti mindset konsumen untuk menjadi “Conscious 

consumer”, dalam arti bagaimana konsumen lebih memilih produk Toraja 

Melo yang handmade dari budaya Indonesia asli dibandingkan dengan 

produk lain dengan harga yang setimbang tetapi merupakan produk hasil 

pabrik saja. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dari Toraja Melo 

karena masih banyak konsumen yang complain pada harga, dan belum 

sampai pada pemahaman untuk mengapresiasi budaya Indonesia.  

Sampai pada saat ini, pemasaran produk Toraja Melo paling 

banyak melalui event pada perusahaan-perusahaan dalam bentuk corporate 

gift dan secara offline (Toko, Bazaar). Selain memiliki toko, Toraja Melo 

juga memiliki website e-commerce namun beliau mengatakan bahwa 

penjualan secara online sedang menjadi pertimbangan kembali. 

Dinny Jusuf menyampaikan target Toraja Melo ke depan yaitu 

mengeluarkan koleksi baru dari produk-produk Toraja Melo serta 

meningkatkan penjualan yang berlapis, untuk Toraja Melo dan untuk 

koperasi penenun. 
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3.1.1.2. SWOT  

Dinny Jusuf mengungkapkan SWOT dari Toraja Melo melalui wawancara 

yang dilakukan penulis dengan hasil sebagai berikut: 

1. Strength 

- Toraja melo bekerja bersama dengan komunitas, dengan 

pendekatan yang komprehensif, tidak hanya membeli kain namun 

juga melatih desain tekstil, mencari benang, nego harga yang fair 

kepada para penenun. 

- Produk Toraja Melo juga mengakar kepada warisan budaya 

Indonesia yang dibuat secara kontemporer supaya dapat digunakan 

pada keseharian.  

2. Weakness 

- Secara internal, human resources sulit untuk didapatkan, seperti 

staff yang berkomitmen dengan kapasitas dan edukasinya.  

- Indonesia tidak memiliki bahan mentah seperti katun dan sutra, 

sehingga biaya produksi menjadi mahal dan juga faktor pengiriman 

yang kian kemari dari pulau ke pulau. 

3. Opportunities 

- Saat ini timbul kebangkitan dari anak-anak muda untuk memakai 

produk etnik Indonesia  

- Pada lingkup internasional, mulai ada ketertarikan orang-orang 

untuk membeli produk etnik handmade. 
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4. Threat 

Dalam skala yang lebih besar, Ibu Dinny Jusuf mengatakan bahwa 

korupsi menjadi sebuah ancaman bagi Toraja Melo dimulai dari sikap 

para penenun yang hanya mementingkan uang. 

 

Gambar 3.1. Wawancara Penulis dengan Ibu Dinny Jusuf 

 Sumber: Dokumentasi Pribadi 

3.1.1.3. Wawancara Khalayak Fashion Enthusiast 

Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa khalayak berkarakter 

fashionable dan antusias terhadap fashion serta ethnic fashion dengan 

golongan SES A, dengan tujuan untuk mengetahui pendapat mengenai 

identitas Toraja Melo serta awareness bagi khalayak.  

1. Gayatri Puspita  

Penulis melakukan wawancara terhadap Gayatri Puspita pada tanggal 4 

Maret 2017, seorang fashion designer yang bekerja pada salah satu 
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industri fashion lokal Indonesia bernama Biasa Group. Gayatri 

mengatakan bahwa ethnic fashion saat ini sudah mulai maju dan menjadi 

suatu trend baru melalui berbagai brand yang banyak menggunakan USP 

yang sama, misalnya tenun.  

Gayatri menyukai ethnic fashion dan mengikuti perkembangannya 

di Indonesia, serta menggunakannya pada waktu-waktu tertentu, 

tergantung dari pola dan bentuknya. Ia mengatakan bahwa lebih sering 

berbelanja secara offline karena lebih menyukai untuk datang langsung ke 

toko, sekaligus melihat kualitas kain dan hasil pengerjaannya. Namun ia 

mencari tahu dan melihat terlebih dahulu produk tersebut melalui media 

sosial Instagram. Gayatri juga mengungkapkan ketika berbelanja 

kebutuhan sandang, terutama pakaian etnik biasanya mengeluarkan 

kisaran sekitar lima ratus ribu sampai satu juta rupiah dalam jangka waktu 

sebulan sekali. 

Ketika sampai pada pertanyaan mengenai Toraja Melo, ia belum 

pernah mendengar dan tidak terbayang sesuatu mengenai Toraja Melo. 

Menurut Gaya, Toraja Melo memiliki produk-produk yang bagus dan 

etnik sehingga sustainable, namun secara keseluruhan dapat dibuat lebih 

kreatif lagi melalui promosi dan media nya, juga desain yang dapat 

dikembangkan lagi. Niat yang mulia di balik Toraja Melo patut diketahui 

oleh khalayak besar, sangat disayangkan apabila belum diketahui banyak 

orang namun value produk sudah bagus. 
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Gambar 3.2. Gayatri Puspita 

Sumber: dokumen pribadi 

 

2. Debrina Suryadharma 

Penulis melakukan wawancara terhadap Debrina Seraphina pada tanggal 4 

Maret 2017, seorang pegawai swasta yang bekerja pada bidang fashion di 

sebuah perusahaan ritel Jakarta. Debrina mengatakan bahwa ethnic fashion 

saat ini sudah mulai berkembang dan banyak diadaptasi oleh generasi 

muda, menurut pengalamannya, ia seringkali melihat banyak brand 

dengan konsep gabungan antara modern dan tradisional.  

Debrina menyukai ethnic fashion namun jarang menggunakannya 

karena secara pribadi lebih menyukai gaya feminin dan simple. Ia 

mengatakan bahwa lebih sering berbelanja produk lokal secara online 

karena tidak repot, namun terkadang dibutuhkan untuk melihat produk 

langsung untuk memastikan bentuk produknya, dan sebelumnya mencari 
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tahu dan melihat terlebih dahulu produk tersebut melalui media sosial 

Instagram. Debrina mengungkapkan bahwa ketika berbelanja kebutuhan 

sandang, terutama pakaian etnik biasanya mengeluarkan kisaran sekitar 

satu sampai dua juta rupiah dalam jangka waktu dua sampai enam bulan 

sekali. 

Debrina pernah mendengar nama Toraja Melo dari orang lain dan 

mengetahui Toraja Melo sebagai brand lokal namun tidak mengetahui 

produk-produknya. Menurut Debrina, Toraja Melo memiliki produk-

produk yang menarik, namun secara keseluruhan dapat dibuat lebih kreatif 

lagi melalui promosi dan media nya, juga desain yang dapat 

dikembangkan lagi. Niat yang mulia di balik Toraja Melo patut diketahui 

oleh khalayak besar, sangat disayangkan apabila belum diketahui banyak 

orang namun value produk sudah bagus. 

Gambar 3.3. Debrina Seraphina 

Sumber: dokumen pribadi 
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3. Novitary Larissa dan Amanda 

Penulis melakukan wawancara terhadap dua orang fashion enthusiast 

Novitary Larissa dan Amanda Wulan pada tanggal 7 April 2017, 

seorang pegawai swasta yang bekerja di perusahaan advertising di 

Jakarta.  

Novitary dan Amanda menyukai ethnic fashion dan sering 

membeli serta menggunakannya pada acara-acara formal. Mereka 

mengatakan bahwa lebih sering berbelanja produk lokal secara offline 

karena ingin melihat langsung bentuk produknya dan mencobanya. 

Novitary dan Amanda sebelumnya mencari tahu dan melihat terlebih 

dahulu produk yang ingin dibeli melalui media sosial Instagram. 

Novitary mengungkapkan bahwa ketika berbelanja kebutuhan 

sandang, terutama pakaian etnik biasanya mengeluarkan biaya sekitar 

satu sampai dua juta rupiah dalam jangka waktu sekitar dua bulan 

sekali, namun Amanda jarang membeli pakaian etnik karena jarang 

dipakai pada sehari-hari.  

Novitary pernah mendengar nama Toraja Melo dari orang lain dan 

mengetahui Toraja Melo sebagai brand lokal etnik. Menurut Novitary, 

Toraja Melo memiliki produk-produk yang menarik, namun secara 

keseluruhan dapat dikembangkan lagi desain produknya serta promosi 

untuk membangun awareness masyarakat.  
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Gambar 3.4. Novitary dan Amanda 

Sumber: dokumen pribadi 

 

Perancangan Promosi Brand..., Alyssa Mutiara Putri, FSD UMN, 2017



65 
 

3.1.2. Focus Group Discussion 

Metode Focus Group Discussion dilakukan melalui pertanyaan dan diskusi 

dengan kelompok yang terdiri dari 5-10 orang yang bertujuan untuk menyaring 

permasalahan yang umum menjadi lebih khusus dan pada akhirnya akan dijadikan 

sebagai masalah yang layak untuk diteliti. (Sarwono, 2006) Dalam hal terkait, 

metode ini ditujukan untuk mendapatkan tanggapan dan persepsi mengenai 

adanya brand Toraja Melo sebagai brand etnik Indonesia terhadap responden 

sesuai dengan targetnya. (Hlm. 226) 

Penulis melakukan FGD terhadap 7 responden berkarakter fashionable dan 

dengan rata-rata SES A pada tanggal 11 April 2017, dengan hasil kesimpulan 

sebagai berikut: 

- 3 dari 7 responden menyukai dan mau memakai etnik fashion seperti 

batik, tenun, dan sebagainya. 4 responden menyukai namun jarang 

memakainya (Hanya pada waktu dan acara tertentu) 

- 5 dari 7 responden menyukai produk etnik berbentuk aksesoris seperti 

gelang, kalung, tas. 2 responden menyukai produk etnik berbentuk 

pakaian. 

- 7 responden membeli produk etnik Indonesia dengan rata-rata 

pengeluaran 300.000 – 700.000 

- 1 dari 7 responden paling sering membeli/menggunakan produk 

dengan unsur etnik Indonesia dengan motif sesuai selera dan tidak 

peduli asal daerahnya. Namun yang lebih sering adalah unsur batik. 1 
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responden paling sering membeli/menggunakan produk dengan unsur 

tenun Indonesia. 

- 6 dari 7 responden tidak mengetahui Toraja Melo, 1 responden hanya 

pernah mendengar namun tidak pernah tahu produknya 

- 7 responden menyebutkan nama-nama brand etnik Indonesia: Lekat di 

Hati, Sejauh Mata Memandang, Toton, Ikat, Bateeq, Kana Goods. 

- 7 responden mencari tahu dan mendapatkan informasi sebuah brand 

lokal melalui media sosial Instagram  

- 7 responden menanggapi beberapa foto produk Toraja Melo sebagai 

produk yang unik, menarik, harga yang cukup mahal tetapi merupakan 

hal yang wajar untuk produk handmade. Namun 7 responden juga 

mengatakan bahwa brand ini dengan visi misi yang sangat mulia dan 

nyata, secara visual seperti foto-foto di media sosial dan website 

kurang menarik (Hanya beberapa yang terlihat menarik) dan 

kurangnya korelasi antar foto dan estetika untuk menunjukkan sebuah 

brand dengan kualitas yang tinggi.  

3.1.3. Observasi 

Metode observasi dilakukan melalui kunjungan ke butik Toraja Melo dengan 

tujuan untuk melakukan pencatatan mengenai obyek-obyek yang dilihat dan hal 

lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 

(Sarwono, 2006, 224) 
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 Observasi lapangan dilakukan pada tanggal 17 Maret 2017 untuk 

mengetahui langsung kondisi Toraja Melo serta menganalisa promosi apa saja 

yang sudah dilakukan oleh Toraja Melo secara offline maupun online. Pada 

pengamatan penulis, perjalanan menuju Toraja Melo cukup berlika-liku apabila 

melalui daerah Kemang, namun cukup mudah ditemui karena toko terletak di 

pinggir jalan raya. 

Gambar 3.5. Butik Toraja Melo  

 Sumber: www.torajamelo.com 

 Terdapat tiang papan nama dengan logo Toraja Melo yang terletak pada 

bagian luar toko sehingga memudahkan orang untuk mencari toko. Pintu toko dan 

kusen jendela bernuansa warna orange yang juga bersamaan dengan warna logo 

Toraja Melo.  
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Gambar 3.6. Interior Butik Toraja Melo 

Sumber: dokumen pribadi 

 

Gambar 3.7. Produk Pakaian Toraja Melo 

Sumber: dokumen pribadi 
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Penulis menemukan produk-produk tertata dalam ruangan yang terang 

juga tampak seperti ‘rumah’, produk aksesoris diletakkan pada susunan rak 

dengan rapi dan pakaian dari atasan sampai bawahan diletakkan menjadi satu pada 

beberapa tiang. Penulis kemudian menemukan beberapa jenis aksesoris yang 

diproduksi oleh Toraja Melo seperti kalung, gelang, tas, sepatu, buku, dan lain-

lain. Seluruh produk dari Toraja Melo memiliki bahan dasar tenun Toraja 

bermotif garis yang merupakan motif asal Toraja. 

Gambar 3.8. Berbagai Jenis Aksesoris dari Toraja Melo 

Sumber: dokumen pribadi 

Penulis menemukan beberapa media promosi cetak di dalam butik Toraja 

Melo, seperti label produk, poster promo, dan kantung belanja. Label produk 

menggunakan bahan karton tipis berwarna putih dan terdapat logo Toraja Melo 

serta kolom untuk mengisi harga dan nama produk, kemudian harga dituliskan 

secara manual pada label tersebut. Poster promosi yang ada pada toko berisi 

konten diskon untuk produk tertentu. 
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Gambar 3.9. Label Produk Toraja Melo 

Sumber: dokumen pribadi 

 

Gambar 3.10. Promosi Diskon 

Sumber: dokumen pribadi 

Selain butik, Toraja Melo juga melakukan pemasaran melalui media 

online dan media sosial. Penulis kemudian menemukan beberapa bentuk promosi 

pada media sosial Toraja Melo seperti instagram, facebook, twitter, dan website.   
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Gambar 3.11. Promosi Bazaar pada Media Sosial Instagram  

Sumber: www.instagram.com/torajamelo 

Gambar 3.12. Promosi Event pada Media Sosial Instagram 

Sumber: www.instagram.com/torajamelo 
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Gambar 3.13. Promosi Produk pada Media Sosial Facebook  

Sumber: Facebook Toraja Melo 
3.1.4. Studi Existing 

Pada perancangan ini penulis melakukan studi existing terhadap kompetitor 

Toraja Melo yang juga merupakan brand etnik Indonesia yakni: Ikat Indonesia, 

Sejauh Mata Memandang, dan Lekat di Hati.  

1. Ikat Indonesia 

Ikat Indonesia merupakan brand lokal Indonesia yang dirancang oleh 

Didiet Maulana dengan konsep yang terinspirasi oleh material ikat dari 

Indonesia. Brand ini memiliki desain yang modern dan juga simple 

serta seluruh produknya menggunakan material Ikat. 

Ikat Indonesia memiliki produk-produk pakaian dengan yang 

desain yang unik serta menggunakan material ikat. Produk dapat 

digunakan pada acara formal maupun semi formal. 
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 Gambar 3.14. Media Sosial Instagram Ikat Indonesia  

 Sumber: www.instagram/ikat_ind 

Gambar 3.15. Media Sosial Instagram Ikat Indonesia  

Sumber: www.instagram/ikat_ind 

Sosial media Instagram Ikat Indonesia menjadi salah satu media 

promosi paling aktif untuk mempromosikan produknya, diantaranya 

melalui fashion event, pameran, bazaar, dan lainnya. Ikat Indonesia juga 

menjangkau para selebriti untuk sekaligus mempromosikan produknya, 

sehingga terlihat bahwa khalayak target brand ini mengacu pada kelas 

Perancangan Promosi Brand..., Alyssa Mutiara Putri, FSD UMN, 2017



74 
 

menengah ke atas. Sampai saat ini, media yang sudah ada adalah 

Instagram, Facebook, dan website. Penjualan brand Ikat Indonesia 

dilakukan di toko langsung yang berada di Jalan Dempo 1 di Kebayoran 

Baru Jakarta Selatan dan juga melalui whatsapp. Facebook Ikat 

Indonesia menjadi media kedua yang aktif untuk memberikan update 

kegiatan yang dilakukan oleh brand seperti fashion show dan pameran.  

Gambar 3.16. Media Sosial Facebook Ikat Indonesia  

Sumber: www.facebook/IKATIndonesia 

  Ikat Indonesia kini memiliki sebuah website namun masih pada 

tahap awal dan belum dibuka sehingga belum dapat diketahui apakah 

merupakan website e-commerce atau hanya berisi informasi. 

2. Sejauh Mata Memandang 

Sejauh Mata Memandang (SMM) merupakan brand lokal Indonesia 

yang dirancang oleh Chitra Subyakto. Produk-produknya memiliki 

inspirasi dari hal-hal kecil di Indonesia, misalnya mangkok  mie ayam, 
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sehingga seluruh produknya memiliki latar belakang cerita. Pada 

awalnya,  SMM merancang tekstil yang diproduksi secara handmade 

dengan teknik canting (Batik Tulis), yang kemudian berkembang 

dengan adanya koleksi dengan material seperti ikat, namun mayoritas 

koleksinya tetap menggunakan material silk (Batik Tulis). 

Sejauh Mata Memandang melakukan promosi produk melalui 

beberapa media sosial yaitu Instagram, Facebook, dan website untuk 

media penjualannya. Ketiga media ini aktif dalam mempromosikan 

produk pada setiap minggunya. 

Gambar 3.17. Website Sejauh Mata Memandang 

Sumber: www.sejauh.com 

 

Website menjadi media e-commerce untuk penjualan. Produk SMM 

memiliki harga yang cukup mahal karena produksi yang handmade 

dan unik. 
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Gambar 3.18. Website Sejauh Mata Memandang  

Sumber: www.sejauh.com 

Website SMM menunjukkan produk yang dijual dengan cara 

photoshoot produk yang dikenakan oleh seorang model dari beberapa 

angle dan ekspresi, sehingga konsumen mendapatkan bayangan yang 

‘hidup’ ketika produk itu dikenakan langsung pada tubuh seseorang. 

Gambar 3.19. Promosi Instagram Sejauh Mata Memandang  

Sumber: www.instagram.com/sejauh_mata_memandang 

Perancangan Promosi Brand..., Alyssa Mutiara Putri, FSD UMN, 2017



77 
 

 

Gambar 3.20. Promosi Instagram Sejauh Mata Memandang  

Sumber: www.instagram.com/sejauh_mata_memandang 

 

Penulis menemukan salah satu poster promosi pada Instagram 

SMM yang menunjukkan beberapa jenis produk yang akan dijual pada 

toko Alun-Alun Indonesia dalam jangka waktu beberapa hari. 

Kemudian promosi Produk melalui pameran fotografi yang 

berkolaborasi dengan fotografer Indonesia Davy Linggar.  

Sejauh Mata Memandang memberikan konten dalam instagram 

dengan menyajikan produk-produk melalui cerita dalam bentuk 

fotografi dan pada saat tertentu menyajikan lewat videografi. 
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Gambar 3.21. Instagram Sejauh Mata Memandang  

Sumber: www.instagram.com/sejauh_mata_memandang 

 

3. Lekat di Hati 

Lekat di Hati merupakan brand lokal Indonesia juga yang dirancang 

oleh Amanda Lestari, brand ini mengangkat tenun Baduy yang 

dijadikan sebuah desain pakaian kontemporer yang dapat dipakai 

sehari-hari.  

Lekat memiliki butik di daerah Jakarta Selatan tepatnya di Jalan 

Kemang Timur. Namun Lekat juga menggunakan website sebagai 

media penjualan dan juga media sosial Instagram dan Facebook. 
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Gambar 3.22. Website Lekat di Hati  

Sumber: www.lekatdihati.com 

Gambar 3.23. Website Lekat di Hati 

Sumber: www.lekatdihati.com 

 

Lekat menyajikan produk pada website melalui fotografi dengan 

model, serta menyajikan photoshoot pada setiap koleksinya dengan 

konsep yang berbeda-beda salah satunya konsep cerita dari suku 

Baduy. 
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Lekat juga melakukan promosi melalui media social instagram 

dengan sajian photoshoot dengan konsep etnik. 

Gambar 3.24. Instagram Lekat di Hati 

Sumber: www.instagram.com/lekatdihati 
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3.1.5. Kuesioner 

Penulis melakukan pengumpulan data kuantitatif dengan metode survei 

melalui instrumen kuesioner, dilakukan untuk dapat menjangkau responden yang 

jauh lokasinya bahkan beda kota melalui media online. Sarwono (2006) 

mengungkapkan bahwa survei jenis kuesioner bermanfaat untuk mendapatkan 

informasi yang banyak dan populer karena banyak digunakan dalam penelitian 

bisnis. Dalam hal ini berkaitan dengan survei Toraja Melo untuk mendapatkan 

tanggapan dari sejumlah responden mengenai awareness dan persepsi akan Toraja 

Melo.(Hlm.82) 

 

Gambar 3.25. Diagram Rentang Usia 

Sumber: dokumen pribadi 
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Gambar 3.26. Diagram Pengetahuan Brand Toraja Melo 

Sumber: dokumen pribadi 

 

Gambar 3.27. Diagram Persepsi Nama Brand 

Sumber: dokumen pribadi 
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Berdasarkan hasil kuesioner diatas, dapat disimpulkan bahwa 86% 

responden berusia 25-35 tahun dari total 100 responden berusia 25 tahun keatas di 

mana target konsumen dari Toraja Melo merupakan khalayak berusia 25 tahun 

keatas yang disumsikan sudah memiliki mata pencaharian.  

Berdasarkan hasil diagram mengenai pengetahuan terhadap brand Toraja 

Melo, 82% dari total 100 responden berusia 25 tahun keatas tidak pernah 

mendengar nama Toraja Melo. Kemudian 66% dari total 84 responden (valid) 

memiliki persepsi bahwa nama ‘Toraja Melo’ adalah nama sebuah brand pakaian 

etnik. Sedangkan 24% menjawab merek kopi Toraja, dan  9% menjawab tempat 

wisata. Dapat diambil kesimpulan bahwa Toraja Melo belum dikenal oleh 

sebagian besar responden berusia 25 tahun keatas dengan golongan SES A, 

namun sebagian besar responden berpendapat bahwa produk Toraja Melo 

menarik, unik, dan terkesan etnik. 

Hasil kuesioner juga menyatakan bahwa brand etnik Indonesia yang paling 

banyak diketahui pertama adalah Ikat Indonesia by Didiet Maulana, yang kedua 

adalah Sejauh Mata Memandang, yang ketiga adalah Lekat di Hati, dan Toraja 

Melo menduduki posisi terakhir. 
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3.2. Metode Perancangan Promosi 

Penulis menggunakan lima elemen utama tahapan promosi oleh Landa (2010) 

untuk melakukan perancangan promosi sebagai berikut: 

1. Analisis Situasi 

Analisis situasi memusatkan pada faktor-faktor yang memengaruhi dalam 

persiapan suatu strategi promosi. Analisis situasi pemasaran meliputi 

analisis eksternal dan internal. 

Analisis Internal 

Analisa internal dilakukan untuk menilai berbagai hal relevan yang terlibat 

dalam proses penawaran barang atau jasa ke pasaran. Pada tahap ini, 

praktisi pemasaran mengkaji ulang kemampuan perusahaan untuk 

melaksanakan suatu program promosi yang berhasil, menilai kembali 

keberhasilan dan kegagalan program promosi yang telah dilakukan 

sebelumnya. Analisa ini juga mengkaji keuntungan dan kerugian 

melaksanakan kegiatan promosi yang dilakukan sendiri dibandingkan 

dengan menggunakan tenaga ahli dari luar perusahaan. Aspek lain yang 

harus diperhatikan adalah penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan 

perusahaan dari perspektif citra yang dimiliki. Analisa internal juga 

menilai kekuatan dan kelemahan produk yang dipasarkan dan keunikan 

dibandingkan produk lainnya, meliputi kemasan, harga, desain produk, dan 

keuntungan dari pembelian produk bersangkutan. 
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Analisa Eksternal 

Analisa Eksternal mencakup karakteristik konsumen, segmentasi pasar, 

pesaing, dan positioning yaitu bagaimana perusahaan menciptakan citra 

produknya. Salah satu hal penting dari analisis eksternal adalah 

pengamatan cermat terhadap karakteristik pelanggan dan pola belanja, 

proses pengambilan keputusan dan faktor yang memengaruhi. Dalam hal 

ini, daya tarik berbagai segmen pasar harus dievaluasi dan target segmen 

harus diidentifikasi. Analisa eksternal juga mencakup pengamatan yang 

mendalam pada kondisi pesaing, baik pesaing langsung maupun tidak 

langsung, namun perhatian terbesar diberikan pada pesaing utama dan 

langsung.  

2. Analisis Proses Komunikasi 

Tahap selanjutnya dari proses perencanaan promosi adalah mengetahui 

bagaimana perusahaan berkomunikasi secara efektif dengan konsumen 

yang berada pada pasar sasaran yang diinginkan. Mereka yang terlibat 

pada rencana promosi harus mengetahui proses yang terjadi pada diri 

konsumen dalam menanggapi pesan yang diterima. Tanggapan dari 

konsumen untuk membeli suatu produk yang dipromosikan sangat berbeda 

antara konsumen yang memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap produk 

bersangkutan dibandingkan dengan produk kebutuhan sehari-hari yang 

memang rutin dibeli, sehingga perbedaan ini akan mempengaruhi strategi 

promosi yang digunakan.  
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Perencana promosi harus mengetahui berbagai efek media yang digunakan 

terhadap konsumen dan apakah memang sudah sesuai dengan produk yang 

dipromosikan. Pada tahap ini,  mereka yang terlibat dalam kegiatan 

promosi mendiskusikan pilihan media yang digunakan seperti media cetak, 

TV, radio, atau pemasaran langsung serta implikasi terhadap anggarannya. 

Hal penting lainnya terkait dengan analisis proses komunikasi adalah 

menentukan sasaran atau tujuan komunikasi. Tujuan pemasaran mengacu 

pada apa yang akan dicapai program pemasaran sedangkan tujuan 

komunikasi mengacu pada apa yang ingin dicapai perusahaan atau 

organisasi dengan program promosi yang dilakukan. Termasuk dalam 

tujuan komunikasi yaitu menciptakan kesadaran atau pengetahuan 

mengenai produk, menginformasikan kelebihan produk, menciptakan citra 

produk, datau menciptakan sikap yang positif. Tujuan ini menjadi 

penuntun dalam persiapan tujuan dan strategi komunikasi pemasaran dari 

masing-masing elemen promotional mix.  

3. Penentuan Anggaran 

Perhatian selanjutnya diarahkan pada anggaran promosi. Terkait dengan 

hal ini, terdapat dua pertanyaan yang harus dijawab, yaitu: berapa besar 

anggaran promosi yang dibutuhkan serta bagaimana mendistribusikan 

anggaran tersebut? Idealnya, jumlah anggaran promosi yang dilakukan 

harus ditentukan berdasarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

komunikasi yang ditetapkan. Pada tahap ini, nilai anggaran promosi sering 
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kali bersifat sementara hingga dapat dipastikan strategi promotional mix 

yang akan digunakan.  

4. Merencanakan Program IMC 

Pada tahap proses perencanaan, keputusan harus dibuat mengenai peran 

dan tingkat kepentingan dari setiap elemen bauran promosi serta 

koordinasi antar elemen tersebut. Setiap elemen bauran promosi memiliki 

tujuan yang berbeda dan memiliki anggaran serta strateginya masing-

masing. Keputusan harus dibuat dan kegiatan yang dijalankan dapat 

mewujudkan program promosi yang sudah direncanakan.  

Terdapat dua aspek penting dari perencanaan program iklan, yaitu 

pertama, aspek perencanaan pesan dan kedua, aspek strategi media. Aspek 

perencanaan pesan seringkali mengacu pada strategi kreatif, yaitu 

penentuan daya tarik utama dari pesan yang ingin disampaikan kepada 

khalayak sasaran. Kemudian strategi media adalah untuk menentukan 

saluran komunikasi apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan iklan. 

Dalam hal ini harus terdapat keputusan jenis media yang akan digunakan. 

Pekerjaan ini membutuhkan evaluasi yang hati-hati terhadap media yang 

akan dipilih termasuk juga memperhitungkan keunggulan dan keterbatasan 

suatu media, biaya, serta kemampuan untuk menyampaikan pesan yang 

efektif. Jika strategi pesan dan media sudah diputuskan, maka tahap 

selanjutnya adalah mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan 

strategi tersebut. 
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5. Pengawasan dan Evaluasi  

Tahap akhir dari proses perencanaan promosi adalah melakukan 

pengawasan dan evaluasi program promosi. Penting untuk menentukan 

seberapa baik promosi yang dijalankan telah memenuhi sasaran 

komunikasi yang ditetapkan dalam upaya membantu perusahaan mencapai 

target pemasaran. Apabila iklan media massa dinilai tidak berhasil, maka 

masalahyang muncul dapat disebabkan bentuk atau sifat pesan yang 

disampaikan tidak tepat atau salah dalam memilih media sehingga pesan 

tidak mencapai konsumen sasaran dengan efektif. Tahap akhir proses ini 

adalah memberikan umpan balik kepada manajemen perusahaan terkait 

dengan efektivitas program promosi yang telah dilakukan sebagai masukan 

untuk proses perencanaan manajemen ke depan. (Hlm. 39) 
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