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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

3.1 Tentang Perusahaan 

Voyej merupakan merek produk fashion khususnya aksesoris seperti dompet, ikat 

pinggang, gantungan kunci atau key chain, dan gelang yang berbahan dasar kulit 

atau biasa disebut dengan leather goods. Didirikan pada tahun 2011 sebagai 

proyek tugas akhir dari lima mahasiswa salah satu universitas swasta, Voyej 

memproduksi aksesoris yang berbahan baku kulit asli. Mayoritas produk yang 

mereka hasilkan berwujud dompet dan kebanyakan modelnya ditujukan untuk 

kaum pria yang menyasar ke arah pasar premium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Beberapa produk Voyej 

(Sumber : www.voyejstore.com) 
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Keunikan prroduk Voyej adalah mayoritas produknya dibuat oleh 

pengrajin kulit dalam negeri menggunakan tangan (hand-made) dan jenis kulitnya 

menggunakan jenis kulit nabati atau natural vegetable tanned-leather. Merupakan 

jenis kulit yang diproses dan direndam menggunakan kulit kayu, kayu, daun, dan 

buah dari pohon-pohon tertentu seperti pohon Oak dan Mapple. Menghasilkan 

kulit  berwarna coklat muda yang kuat namun rawan perubahan warna atau 

warnanya dapat menua ( aging ).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Lembaran kulit Vegetable Tanned Leather 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

Voyej menawarkan proses perubahan warna tersebut kepada para 

pembelinya sebagai suatu perjalanan dan pengalaman. Dimana perawatan serta 

pemakaian yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya dapat 

menghasilkan perubahan warna yang berbeda. 
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3.2 Metodologi 

3.2.1 Hasil Observasi 

Dari hasil pengamatan di lapangan penulis mendapatkan data bahwa 

produk Voyej sebagian besar dibuat oleh para pengrajin kulit menggunakan 

tangan dengan bahan baku kulit diimpor dari Amerika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Penampakan pabrik dan pembuatan dompet oleh tangan 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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    Gambar 3.4 Lembaran kulit dari Amerika 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

Kelebihan dari pembuatan barang kulit menggunakan tangan adalah  ada 

beberapa detail pembuatan yang dapat dijangkau. Contohnya jahitan. Jahitan yang 

dihasilkan lebih kuat, karena apabila ada satu jahitan yang putus tidak akan 

mempengaruhi jahitan selanjutnya, tidak seperti jahitan mesin 

Penggunaan kulit dari Amerika pun berasalan karena selain kualitasnya 

yang lebih baik dari kulit lokal, warna yang dihasilkan pada saat kulitnya berubah 

pun cenderung lebih cerah dan kemerahan. Berbeda dengan kulit lokal yang 

terkadang kusam dan tidak kemerahan. 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Contoh perubahan warna kulit Voyej 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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Dari hasil pengamatan langsung penulis mendapatkan data bahwa aktivitas 

promosi Voyej terbatas hanya pada media online seperti forum dan sosial media ( 

twitter, instagram). Begitu pula dengan aktivitas jual beli yang kebanyakan 

melalui transaksi online karena Voyej belum memiliki toko sendiri. Dulu mereka 

memulai penetrasi produk dari suatu forum yang bernama forum Darahkubiru. 

Selain transaksi online produk Voyej juga dapat didapatkan di beberapa toko. 

Untuk di Jakarta terdapat di The Goods Dept, Orbis, Standard Denim Supply, 

Stockroom. Untuk di luar Jakarta terdapat di Pots Meets Pop Store (Bandung), 

Gate Store (Jogjakarta), Ore Store (Surabaya), dan Societees (Medan). Juga 

terdapat di toko mancanegara seperti Yard Dry Goods (Malaysia), dan Konzepp 

(Hongkong). Sedangkan website mereka sendiri fungsinya hanya sebatas tempat 

menjual produk saja. Tidak ada iklan atau promosi yang dapat membantu 

pembentukan brand image sebagai brand yang premium meskipun foto-foto 

produknya sudah cukup baik dari segi teknik dan penyajian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Foto penyajian produk di website Voyej 

            (Sumber : www.voyejstore.com/shop/category/10.html) 
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Jika dilihat dari media promosi yang pernah mereka buat sebelumnya 

penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut belum menunjukan Voyej sebagai 

brand yang premium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Flyer yang sudah pernah dibuat sebelumnya 

              (Sumber : dokumentasi pribadi) 

Bisa dilihat dari desainnya yang masih belum memperhatikan prinsip-

prinsip desain seperti komposisi dan penggunaan typography yang masih 

sesukanya. Harus ada perbaikan dari segi desain agar tidak berdampak buruk bagi 

brand image yang ingin dibangun, yaitu premium leather goods. 

Penulis juga mengamati bahwa Voyej memiliki saingan tidak langsung 

yaitu para brand lokal yang memiliki desain dompet yang mirip dengan Voyej 

namun menjual barangnya jauh dibawah Voyej. Brand tersebut antara lain 

Monkeycatfish Leather dan Leatherkraft 
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Gambar 3.7 Dompet Monkeycatfish 

              (Sumber : https://www.facebook.com/MonkeyCatfish) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8  Dompet Leatherkraft 

             (Sumber : https://www.facebook.com/lthrkrft.leathergoods) 

Karena kemiripan desain yang tidak dapat dihindari maka salah satu faktor 

pembeda Voyej dengan brand pesaingnya adalah dengan menonjolkan value lebih 

dari Voyej, yaitu kualitas bahan yang lebih baik dan konsep kulit dompet yang 

warnanya bisa berubah, karena hal tersebut merupakan value lebih dari Voyej jika 

dibanding pesaingnya yang tidak memiliki konsep terlalu jelas. 

3.2.2 Hasil Kuesioner 

Sebelum penulis melakukan perancangan, penulis melakukan penelitian terhadap 

para  potensial customer Voyej mengenai apakah Voyej sudah termasuk brand 
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premium leather goods atau belum di mata customer. Untuk bisa merasakan 

image dari suatu brand maka kita perlu mengetahui atau memiliki pengetahuan 

akan brand tersebut. Maka penulis memilih untuk mengajukan kuesioner kepada 

para member forum Darahkubiru yang merupakan forum tempat awal Voyej 

menjual produknya karena sebagian besar member forum tersebut sudah pernah 

mendengar akan Voyej. Proses mengisi kuesioner berlangsung pada 7-10 Februari 

2014. Sebanyak 52 member forum memberikan respon terhadap pertanyaan yang 

telah diberikan untuk dianalisa kesimpulannya. 

Berdasar hasil kuesioner menunjukkan bahwa 48 orang berjenis kelamin 

pria dan hanya 4 orang yang berjenis kelamin wanita. Dengan usia mayoritas 

berumur 18-24 tahun yang memiliki pengeluaran lebih dari lima juta rupiah setiap 

bulan menunjukkan bahwa target yang disasar oleh Voyej sesuai target awal. 

Tabel 3.1 Jenis Kelamin 

Jawaban Jumlah Persentase 

Pria 48 92.3% 

Wanita 4 7.7% 

Total 52 100% 

 

Tabel 3.2 Umur 

Jawaban Jumlah Persentase 

>18thn 9 17.3% 
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18-24thn 25 48.1% 

25-34thn 15 28.8% 

<35thn 3 5.8% 

Total 52 100% 

 

Tabel 3.3 Pengeluaran Dalam Sebulan 

Jawaban Jumlah Persentase 

Rp 1.000.000-Rp 

3.000.000 
10 19.2% 

Rp. 3.000.000-Rp. 

5.000.000 
20 38.5% 

>Rp. 5.000.000 22 42.3% 

Total 52 100% 

 

 Selain dari forum, para narasumber mengetahui produk Voyej kebanyakan 

dari sosial media seperti Instagram, dan Twitter. Hal ini mendorong  penulis 

untuk merancang media promosi yang berbasis online. 

Tabel 3.4 Info Akan Voyej  

Jawaban Jumlah Persentase 

Forum Darahkubiru 27 51.9% 

Sosial media (Instagram, 20 38.5% 
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Twitter) 

Media online (blog, liputan 

media online) 
3 5.8% 

Media massa (Koran,liputan 

televisi) 

2 3.8% 

Total 52 100% 

 

Sebanyak 84.6% member forum Darahkubiru pernah membeli produk 

Voyej dan dari 44 orang tersebut sebanyak 68.1% puas dengan produk Voyej. Hal 

ini menunjukan bahwa sebagian besar member Darahkubiru mengetahui akan 

Voyej dan melihat Voyej sebagai suatu brand yang positif. 

Tabel 3.5 Pernah Membeli Produk Voyej 

Jawaban Jumlah Persentase 

Pernah 44 84.6% 

Tidak pernah 8 15.4% 

Total 52 100% 

 

Tabel 3.6 Kepuasan Membeli Produk Voyej 

Jawaban Jumlah Persentase 

Puas 30 68.1% 

Biasa saja 12 27.3 
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Tidak puas 2 4.6 

                     Total 44 100% 

 

Kemudian sebanyak 75% orang mengetahui akan kulit natural vegetable tanned 

dan dari 39 orang tersebut 35 orang diantaranya atau 89.8% menyukai perubahan 

warna tersebut. Hal ini tentunya mendukung Voyej untuk mengangkat perubahan 

warna tersebut menjadi faktor pembeda dengan brand lain. 

Tabel 3.7 Pengetahuan Akan Kulit  Natural Vegetable Tanned 

Jawaban Jumlah Persentase 

Tahu 39 75% 

Tidak Tahu 11 25% 

Total 52 100% 

 

 

Tabel 3.8 Suka Akan Perubahan Warna Kulit 

Jawaban Jumlah Persentase 

Puas 35 89.8% 

Biasa saja 2 5.1% 

Tidak puas 2 5.1% 

                     Total 39 100% 
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Kebanyakan responden menjawab biasa saja ketika ada pembahasan 

tentang Voyej termasuk premium leather goods atau bukan dengan presentase 

38.5% jawaban. Sisanya memilih belum (32.7%) dan sudah (28.8%). Ketika 

ditanya lebih lanjut tentang alasannya yang menjawab belum mayoritas beralasan 

karena minimnya promosi jadi mereka kekurangan informasi tentang value atau 

kelebihan produk Voyej. Berangkat dari data tersebut terdapat kelemahan pada 

promosi-promosi yang dilakukan Voyej sehingga diperlukan adanya perancangan 

media promosi. 

Tabel 3.9 Voyej Sudah Termasuk Premium Leather Goods Atau Belum 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sudah 15 28.8% 

Biasa saja 20                  38.5% 

Belum 17 32.7% 

                     Total 52 100% 

 

3.2.3 Hasil Wawancara 

Selanjutnya penulis akan menggunakan metode wawancara. Yang penulis 

wawancara adalah Lucas Stephen selaku salah satu pemilik dari Voyej. Dari hasil 

wawancara mendalam dengan Lucas didapati bahwa target utama customer Voyej 

adalah pria berumur 18-24 tahun, sedangkan untuk target sekundernya yaitu pria 

berumur 25-34 tahun yang memiliki status ekonomi golongan A atau atas. 

Sedangkan target geografisnya adalah orang-orang yang tinggal di kota besar 

khususnya di pulau Jawa dimana kotanya memiliki toko yang menjual produk 
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Voyej seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya dengan karakter yang aktif, suka 

bersosialisasi, haus akan pengalaman, dan mengikuti fashion khususnya denim, 

sepatu, dan kerajinan kulit.  

Menurut Lucas produk-produk Voyej sudah memiliki elemen brand 

premium leather goods. Antara lain bisa dilihat pada penggunaan bahan baku 

yang berkualitas dan para pengrajin yang sudah ahli di bidang kerajinan kulit. 

Namun secara brand image masih kesulitan dalam mempromosikan produknya 

sebagai produk yang premium  karena keterbatasan sumber daya manusia.  

Kesimpulan yang dapat ditarik dari wawancara tersebut adalah Voyej 

butuh suatu media atau sarana untuk menginformasikan bahwa produk Voyej 

memiliki value lebih dibanding brand lain yang membuatnya menjadi brand 

premium, maka perancangan media promosi ini dirasa sesuai dengan kebutuhan 

Voyej. 

3.3 SWOT Analysis 

1.    Strength 

a. Kualitas pengerjaan serta kulit yang lebih bagus jika dibandingkan 

dengan kompetitor. 

b. Penggunaan bahan baku yang berkualitas (Kulit impor dari Amerika) 

c. Kulit pada dompet Voyej menggunakan jenis kulit natural vegetable 

tanned leather yang warnanya bisa berubah seiring waktu. Menjadikan 
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produknya unik karena belum ada brand Indonesia lain yang 

mengangkat hal tersebut 

2. Weakness 

a. Kurang variatifnya jenis promosi yang dilakukan. 

b. Belum memiliki toko sendiri. Sementara ini jalur distribusinya melalui 

konsinyasi dengan toko lain dan melalui online shopping. 

c. Harganya tergolong mahal jika dibandingkan dengan kompetitor di 

bawahnya yang memiliki desain mirip. 

3. Opportunity 

a. Belum banyaknya saingan head to head yang fokus pada aksesoris kulit  

pria yang warnanya bisa berubah. 

b. Kesempatan untuk meng-ekspansi pasar terbuka lebar karena sedikitnya 

saingan.  

4. Threat 

a. Belum banyak orang mengenal apa itu natural vegetable tanned leather 

b. Belum banyak orang yang mengenal produk Voyej. 

c. Kompetitor tidak langsung yang berada di kelas bawah mulai menjamur 

dengan konsep yang mirip dengan Voyej. 
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