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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Bisnis 

Carissa Dea merupakan sebuah bisnis yang memberikan layanan jasa 

dress-making. Modiste ini telah berdiri sejak 29 April 2013. Produk yang 

dihasilkan Carissa Dea berupa baju pesta dan kebaya yang digunakan pada 

acara khusus, seperti pertunangan, pernikahan, wisuda, dan acara makan malam 

khusus. Sistem pemesanannya secara offline maupun online. Jika offline, 

konsumen mengatur waktu bertemu di workshop Carissa Dea kemudian 

melakukan pengukuran badan. Tahap selanjutnya konsumen  diharuskan datang 

kembali untuk dilakukan pengepasan baju. Jika online, konsumen yang 

memungkinkan untuk bertemu secara langsung akan melalui tahap yang sama 

dengan konsumen offline. Hal ini dikarenakan proses pengukuran baju akan 

lebih akurat jika dilakukan oleh yang lebih berpengalaman. Sedangkan, bagi 

konsumen yang tidak bisa bertemu secara langsung akan diberikan panduan 

sederhana cara mengukur badan. Berikut adalah beberapa contoh produk yang 

telah dibuat Carissa Dea.  

Sumber daya manusia Carissa Dea menerapkan sistem partnership, 

yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang individu atau lebih untuk 

memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama-sama dengan 
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tujuan memperoleh laba dan membagi keuntungan yang diperoleh secara 

bersama-sama. Sistem partnership ini dilakukan dengan pihak tukang wolsum, 

tukang bordir, dan tukang payet. Terkait sistem pembagian keuntungan masing-

masing diukur berdasarkan seberapa sulit desain baju yang dikerjakan, seperti 

apakah bagian baju yang diwolsum banyak atau sedikit, apakah motif baju yang 

dibordir memiliki tingkat kesulitan tertentu, dan apakah baju yang dipayet 

membutuhkan fullpayet atau hanya sebagian saja. Selain itu, terkait physical 

evidence yang diberikan Carissa Dea belum memiliki tempat showroom 

khusus. Jadi tempat fasilitasnya masih berada di rumah, namun diberikan dua 

ruangan khusus untuk bertemu dengan pelanggan yaitu ruangan untuk diskusi 

dan ruangan fitting. Ruang diskusi digunakan untuk melayani penentuan desain, 

jenis dan warna kain, dan pengukuran badan. Sedangkan ruang ftitting 

digunakan untuk melakukan proses pengepasan baju. 

Akhir-akhir ini pemilik Carissa Dea sering menerima saran dari 

pelanggan mengenai adanya pengembangan bisnis. Contohnya seperti 

keinginan konsumen diberikan layanan baru yaitu  tanpa adanya sistem 

pengukuran badan dan pengepasan baju, keinginan adanya desain baju casual, 

keinginan adanya produk baju ready-to-wear. Untuk mencoba memenuhi 

keinginan konsumen, maka dilakukan wawancara pada lima orang pelanggan 

Carissa Dea untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen serta 
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mengidentifikasi permintaan konsumen. Berikut hasil wawancara dengan lima 

orang pelanggan Carissa Dea. 

Tabel 4.1 

Hasil Rekapitulasi Data Kepuasan Konsumen Carissa Dea 

 

No. R1 R2 R3 R4 R5 

Pengalaman 

menggunakan 

jasa Carissa 

Dea 

Ya, pernah Ya, pernah Ya, pernah Ya, pernah Ya, pernah 

Tingkat 

kepuasan 

terhadap 

pelayanan dan 

hasil kerja 

Carissa Dea 

Memuaskan, 

karena 

keramahan 

nya, 

desainnya 

menarik, 

harganya 

sesuai 

dengan 

kualitas 

produk, dan 

tepat waktu. 

Baik, karena 

potongannya 

pas di badan 

dan tepat 

waktu. 

Namun, 

sayangnya 

modiste ini 

hanya 

menerima 

pembuatan 

baju pesta 

saja. 

Memuaskan 

, karena 

desainnya 

bagus, pola 

sesuai di 

badan, dan 

nyaman 

digunakan. 

Bagus dan 

memuaskan, 

karena 

desainnya 

menarik 

serta 

hasilnya 

sesuai 

dengan 

harga 

produk. 

Memuaskan, 

hasil jahitan 

rapi dan bagus, 

harganya 

terjangkau dan 

tidak 

mengecewakan

. 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

 

Tabel 4.1 menunjukkan tingkat kepuasan konsumen Carissa Dea 

terhadap layanan jasa dan produk. Keseluruhan responden menyatakan pernah 

menggunakan jasa Carissa Dea. Selain itu, mayoritas responden merasa puas 

terhadap layanan jasa yang meliputi pelayanan yang ramah serta ketepatan 

waktu pengerjaan, dan mayoritas responden juga merasa puas atas produk yang 

meliputi desain produk yang menarik, potongan pola yang nyaman dan pas di 
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badan, hasil jahitan yang rapi, serta harga yang sesuai dengan kualitas produk.  

Namun, terdapat kekecewaan responden mengenai layanan jasa yang diberikan 

terbatas hanya khusus untuk baju pesta saja. 

 

Tabel 4.2 

Hasil Rekapitulasi Data Permintaan Konsumen Carissa Dea 

 

No. R1 R2 R3 R4 R5 

Service yang 

harus 

ditambahkan 

untuk 

meningkatkan 

kualitas 

pelayanan  

Karena 

badan R1 

gemuk maka 

ukuran R1 

cenderung 

berubah. 

Dan R1 tidak 

selalu bisa 

melakukan 

proses 

fitting, jadi 

lebih baik 

kalau ada 

standar 

ukuran 

seperti 

S,M,L. 

Perlu adanya 

desain baju 

casual 

sehingga 

lebih 

fleksibel 
pemakaian 

nya. 

Perlu 

diadakan 

baju ready 

stock. 

Membuat 

layanan jasa 

online. Seperti 

membuat 

clothing brand 

online dengan 

konsep yang 

menarik. 

Adanya standar 

ukuran baju 

seperti di mall-

mall sehingga 

tidak perlu 

melakukan 

proses fitting. 

Perlunya 

diadakan 

sistem non-

customsize 

untuk 
pengembangan 
bisnis Carissa 

Dea 

Perlu, karena 

sekarang 

sudah 

jamannya 

online jadi 

lebih baik 

kalau 

menjual baju 

online juga. 

Perlu, 

sehingga 

tidak  perlu 

dilakukan 

proses fitting 

secara terus 

menerus 

dengan 

mengacu 

pada standar 

ukuran  

Ya, ide 

tersebut 

akan baik 

untuk baju 

ready stock. 

Selain itu, 

ide 

pemasaran 

online akan 

baik sebagai 

sarana 

pemasaran 

Perlu, untuk 

ide clothing 

brand online 

lebih baik 

menggunakan 

sistem non-

customsize. 

Sedangkan 

untuk baju 

pesta akan 

lebih baik 

sebaliknya. 

Sangat perlu, 

karena 

terkadang ada 

hambatan 

dalam 

melakukan 

proses fitting 

sehingga akan 

lebih 

memudahkan 

pelanggan.  

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 
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Tabel 4.2 menunjukkan permintaan konsumen mengenai 

pengembangan Carissa Dea. Hasil dari tabel terlihat bahwa mayoritas 

responden menginginkan adanya standar ukuran, desain baju casual, baju ready 

stock, dan pemasaran produk secara online. Maka calon konsumen bisa 

langsung membeli produk dengan memilih ukuran yang sesuai dan tanpa 

melakukan proses pengepasan baju. 

     

4.2 Gambaran Umum Responden 

Pada penelitian ini dilakukan wawancara kepada lima orang konsumen 

Carissa Dea yang bertujuan untuk mendapat informasi mengenai kepuasan dan 

permintaan konsumen terkait pengembangan bisnis Carissa Dea. Dan 

dilakukan pembagian angket kepada pengelola tiga modiste yang ada di kota 

Semarang yang telah melakukan pengembangan produk non-customsize atau 

produk ready-to-wear yaitu, modiste Prive Boutique, Ngesti Pandowo, dan 

Inav Boutique yang. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan keorisinilan ide 

inovasi. Selain itu juga dilakukan penyebaran angket terkait tanggapan 

responden terhadap proses inovasi dress painting pada lima belas orang 

konsumen atau calon konsumen modiste Carissa Dea dengan kriteria responden 

menggunakan dress setidaknya 3 kali dalam satu bulan terakhir, bermukim di 

kota Semarang, dan bersedia menjadi partisipan. Hal ini bertujuan untuk 
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menunjukkan keorisinilan ide serta mendukung proses tahap inovasi dress 

painting. 

Tabel 4.3 

Data Responden 

 

Keterangan Jumlah responden % 

Pengelola Modiste 3 13,04% 

Konsumen Carissa Dea 5 21,74% 

Konsumen dan Calon Konsumen Carissa Dea 15 65,22% 

TOTAL 23 100% 

  

Berdasarkan pada hasil penyebaran kuesioner terhadap 15 orang 

responden untuk melakukan uji pasar terkait ide inovasi dress painting pada 

Modiste Carissa Dea diperoleh gambaran umum responden sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4 

Gambaran Umum 15 Responden pada Proses Inovasi Dress Painting 

 

No. Keterangan Jumlah responden % 

1 Tipe orang bergaya busana feminim 15 100 % 

2 Frekuensi penggunaan dress / sackdress 

dalam satu bulan terakhir  

a. 1x 

b. 2x 

c. >2x 

 

 

0 

1 

14 

 

 

0 % 

6.67 % 

93.33 % 

 TOTAL 15 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

 

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui jika secara keseluruhan responden  

bergaya busana feminim (100%), dan mayoritas responden menggunakan dress 

setidaknya 3 kali dalam satu bulan terakhir (93,33%).   
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Tabel 4.5 

Acara Penentu Penggunaan Dress 

 

Acara Penentu Total frekuensi jawaban % 

a. acara makan malam  

b. pertemuan bisnis 

c. resepsi 

d. acara kantor 

e. ibadah 

f. belanja 

g. jalan-jalan 

h. pertemuan santai 

i. arisan 

j. liburan 

13 

2 

13 

3 

8 

4 

9 

3 

3 

3 

21,31% 

3,27% 

21,31% 

4,91% 

13,11% 

6,55% 

14,75% 

4,91% 

4,91% 

4,91% 

TOTAL 61 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

 

Selain itu pada Tabel 4.5 terlihat bahwa busana dress seringkali 

digunakan pada saat acara makan malam (21,31%) dan juga acara resepsi 

(21,31%). 

 

4.3 Hasil Analisis Data dan Pembahasan 

 Pada bagian ini akan dianalisis tahapan inovasi produk dress painting 

yang meliputi enam tahap yaitu : pemunculan ide, penyaringan ide, analisa 

bisnis, pengembangan, pengujian, dan komersialisasi. 

4.3.1 Pemunculan Ide 

  Tahap pemunculan ide adalah ditunjuknya pemilik bisnis untuk 

mendapatkan ide dalam mengembangkan inovasi produk. Pada awalnya 

pemilik bisnis yaitu Dea Carissa memikirkan apa yang harus dilakukan 
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demi memenuhi permintaan konsumennya, sehingga Dea mencoba 

mencari suatu nilai yang dapat membedakan produknya dengan produk 

lain di pasaran. Pada tahap ini, ide bersumber pada sebuah inspirasi 

yang didapat dari teman dekat pemilik Carissa Dea. Dea Carissa 

berteman dengan seseorang yang berlatar belakang pekerjaan desain. 

Orang tersebut memiliki keterampilan dalam membuat desain murni, 

desain visual, serta fotografi. Salah satu keterampilan yang menjadi 

inspirasi ide adalah melukis yang termasuk dalam bagian seni murni. 

Hal ini kemudian menjadi sebuah inspirasi ide dengan 

mengkombinasikan keterampilan melukis yang dimiliki teman Dea dan 

keterampilan menjahit Dea sebagai pemilik bisnis. Maka terciptalah 

sebuah ide tehnik pewarnaan kain baru yaitu tehnik fabric painting.  

 Setelah mendapat inspirasi ide fabric painting, peneliti mencoba 

mengukur keorisinilan ide tersebut melalui pembagian kuesioner pada 

tiga orang pengelola modiste yang ada di kota Semarang terkait 

keberadaan produk dress fabric painting yang ada di pasaran. Berikut 

hasil pembagian kuesioner kepada tiga orang pengelola modiste dengan 

kriteria berada di kota Semarang dan telah melakukan pengembangan 

produk ready-to-wear. 

 

Tabel 4.6 
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Hasil Rekapitulasi Data Responden mengenai Keberadaan Produk Dress 

Painting 

 

Kategori Frekuensi Total 

Rekapitulasi 

Persentase 

Belum mengetahui tehnik fabric painting 3 3 100% 

Belum mengetahui dress painting 3 3 100% 

Tidak menjual produk dress painting 3 3 100% 

Setuju adanya inovasi dress painting 3 3 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

 

Setelah dilakukan penyebaran kuesioner pada tiga orang 

pengelola modiste yang ada di Semarang mengenai keberadaan 

produk dress painting, menunjukkan bahwa seluruh responden 

(100%) belum mengetahui tehnik fabric painting dan menyatakan 

belum mengetahui keberadaan dress painting di pasaran. Ketiga 

orang pengelola modiste (100%) juga menyatakan bahwa tidak 

menjual produk dress painting serta menyetujui apabila inovasi 

dress painting dapat terwujud.  

a) Tahap Pemunculan Ide Inovasi 

Maka untuk mendukung proses pemunculan ide 

dilakukan penyebaran kuesioner kepada lima belas orang 

konsumen atau calon konsumen modiste Carissa Dea dengan 

kriteria responden menggunakan dress setidaknya 3 kali dalam 

satu bulan terakhir, bermukim di kota Semarang, dan bersedia 
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menjadi partisipan. Maka penyebaran kuesioner tahap pertama 

terhadap 15 responden diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Rekapitulasi Data mengenai Pengenalan / Pemahaman Responden 

terhadap Teknik Pemberian Motif pada Kain  

  

Keterangan Jumlah responden % 

Mengenali  

Belum mengenali 

13 

2 

86,67% 

13,33% 

Total 15 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa 86,67% responden 

sudah mengenali beberapa teknik pemberian motif pada kain, 

sedangkan 13,33% di antaranya belum mengenali teknik 

pemberian motif pada kain.  

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Data mengenai Pengenalan / Pemahaman Responden 

terhadap Jenis Teknik Pemberian Motif pada Kain 

Jenis Teknik Total frekuensi jawaban % 

Batik tulis 

Cap 

Printing 

Celup 

Sablon 

painting 

13 

8 

10 

4 

13 

2 

26% 

16% 

20% 

8% 

26% 

4% 

TOTAL 50 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa teknik batik 

tulis dan sablon mendapat persentase tertinggi yaitu 26% maka 
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dapat disimpulkan bahwa kedua teknik ini merupakan teknik 

yang paling sering digunakan karena mayoritas responden 

mengenali teknik batik tulis dan sablon. Dan teknik painting 

mendapat persentase terendah yaitu 4% sehingga dapat 

disimpulkan bahwa teknik painting belum banyak digunakan, 

karena mayoritas responden belum mengenali teknik tersebut. 

Tabel 4.9 

Rekapitulasi Data mengenai Pengenalan / Pemahaman Responden 

terhadap Produk Fabric Painting di Pasaran 

Keterangan Jumlah responden % 

Mengenali / memahami 

Belum mengenali / memahami 

2 

13 

13,33% 

86,67% 

Total 15 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase responden 

yang belum mengenali produk fabric painting sebesar 86,67%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa produk fabric painting 

belum banyak di pasaran. 
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Tabel 4.10 

Rekapitulasi Data mengenai Pengenalan / Pemahaman Responden 

terhadap Jenis Produk Fabric Painting di Pasaran 

Jenis Produk Total frekuensi jawaban % 

Baju / atasan 

Celana / bawahan 

Rok / bawahan 

Dress / terusan 

Gamis 

Kerudung 

Syal / scraft 

Dll : (kain lembaran) 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

25% 

0% 

25% 

0% 

25% 

0% 

0% 

25% 

TOTAL 4 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase suara yang 

didapat untuk jenis produk fabric painting baju / atasan, rok / 

bawahan, gamis, dan produk lain (kain lembaran) mendapat 

nilai yang sama yaitu 25% dari total 4 suara. Sedangkan produk 

celana / bawahan, dress / terusan, kerudung, dan syal / scraft 

belum mendapat suara (0%) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

jenis produk fabric painting ini dapat dikembangkan.  

 

Tabel 4.11 

Rekapitulasi Data Responden mengenai Pengadaan Inovasi Fabric 

Painting 

Keterangan Jumlah responden % 

Ya 

Tidak 

14 

1 

93,33% 

6,67% 

Total 15 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa 93,33% responden 

menginginkan adanya inovasi fabric painting. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden ingin inovasi fabric 

painting dapat terwujud.   

Tabel 4.12 

Rekapitulasi Data Jenis Busana dari Produk Inovasi Fabric Painting 

Jenis Produk Total frekuensi jawaban % 

Baju / atasan 

Celana / bawahan 

Rok / bawahan 

Dress / terusan 

Gamis 

Kerudung 

Syal / scraft 

Dll : … 

10 

0 

7 

14 

0 

0 

4 

0 

28,57% 

0% 

20% 

40% 

0% 

0% 

11,43% 

0% 

TOTAL 35 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase tertinggi 

yaitu 40% pada jenis produk dress / terusan, maka dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden ingin adanya inovasi 

dress painting. 

Melalui hasil kuesioner pemunculan ide inovasi, 

menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah mengenali 

teknik pemberian motif pada kain (tabel4.6:86,67%); teknik 

fabric painting belum banyak digunakan (tabel4.7:4%); 

keberadaan produk fabric painting belum banyak dipasaran 
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(tabel4.8:13,33%); jenis produk fabric painting celana, dress, 

kerudung, dan syal dapat dikembangkan (tabel4.9:0%); 

mayoritas responden mendukung adanya inovasi produk fabric 

painting (tabel4.10:93,33%); produk dress terpilih untuk 

dilakukan inovasi fabric painting (tabel4.11:40%). 

Maka dapat disimpulkan bahwa tehnik fabric painting 

sebagai inspirasi ide dapat menjadi sebuah ide inovasi pada 

penelitian ini, karena mayoritas responden merasa belum pernah 

tahu tehnik fabric painting. Selain itu jenis produk busana yang 

terpilih untuk menjadi ide inovasi adalah dress. Sehingga ide 

inovasi pada penelitian ini adalah dress painting.  

b) Tahap Pemunculan Ide Desain Inovasi 

Kemudian setelah itu dilanjutkan eksplorasi pemunculan 

ide yang bertujuan untuk menentukan desain inovasi dress 

painting melalui penyebaran kuesioner kepada lima belas orang 

konsumen atau calon konsumen modiste Carissa Dea dengan 

kriteria menggunakan dress setidaknya 3 kali dalam satu bulan 

terakhir, bermukim di kota Semarang, dan bersedia menjadi 

partisipan.  

Pada penyebaran kuesioner ini penentuan desain dress 

painting meliputi jenis rok, potongan leher, penggunaan lengan, 



49 
 

ukuran panjang lengan, warna dress, dan jenis gambar ilustrasi 

painting. Berikut hasil dari pembagian kuesioner tersebut :  

Tabel 4.13 

Rekapitulasi Data Desain Rok pada Produk Inovasi Fabric Painting 

Desain Rok Total frekuensi jawaban % 

A-line 

Godet 

Span 

Ploi 

Lurus 

Midi 

Peplum 

Maxi 

Fit n flare 

Lingkar 

1 

1 

11 

6 

10 

5 

6 

0 

7 

9 

1,78% 

1,78% 

19,64% 

10,72% 

17,86% 

8,93% 

10,72% 

0% 

12,5% 

16,07% 

TOTAL 56 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

Dari tabel 4.13 terlihat mayoritas responden tertarik pada 

jenis rok span dengan  persentase tertinggi yaitu 19,64%. Pada 

peringkat kedua yaitu rok lurus dengan persentase 17,86%  dan 

peringkat ketiga yaitu rok lingkar / circle dengan persentase 

16,07%. Sedangkan jenis rok maxi adalah rok dengan persentase 

terendah yaitu 0% (nol).  

 

 

Tabel 4.14 
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Rekapitulasi Data Desain Potongan Leher pada Produk Inovasi Fabric 

Painting 

Desain Potongan Leher Total frekuensi jawaban % 

sweetheart 

straight across 

semi sweetheart 

v-neck 

asymmetric 

off shoulder 

queen anne 

high neck 

halter 

halter strap 

bateau 

jewel 

illusion 

square 

scoop 

3 

0 

1 

4 

2 

12 

0 

4 

9 

0 

6 

1 

5 

3 

2 

5,77% 

0% 

1,93% 

7,7% 

3,84% 

23,07% 

0% 

7,7% 

17,3% 

0% 

11,54% 

1,93% 

9,61% 

5,77% 

3,84% 

TOTAL 52 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

Dari tabel 4.14 terlihat bahwa desain potongan leher off-

shoulder dengan persentase tertinggi yaitu 23,07% merupakan 

jenis potongan leher diminati oleh mayoritas responden. 

Peringkat kedua adalah halter dengan persentase 17,3% dan 

peringkat ketiga bateau dengan persentase 11,54%. Sedangkan 

jenis potongan leher straight across, queen anne, dan halter 

strap kurang diminati responden (0%). 

 

 



51 
 

Tabel 4.15 

Rekapitulasi Data Penggunaan Lengan pada Produk Inovasi Fabric Painting 

Desain Lengan Total frekuensi jawaban % 

Menggunakan lengan 

Tanpa lengan 

10 

9 

52,63% 

47,37% 

TOTAL 19 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017  

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa penggunaan lengan 

lebih diminati oleh mayoritas responden, namun pilihan desain 

tanpa lengan pada ide desain produk inovasi dress painting juga 

diminati. Masing – masing mendapatkan jumlah persentase 

52,63% dan 47,37%.  

Tabel 4.16 

Rekapitulasi Data Ukuran Lengan pada Produk Inovasi Fabric Painting 

Ukuran Lengan Total frekuensi jawaban % 

Lengan pendek 

½ lengan 

Lengan panjang 

9 

6 

2 

52,94% 

35,3% 

11,76% 

TOTAL 17 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa ide ukuran lengan 

panjang pada produk inovasi dress painting kurang diminati 

responden yaitu 11,76%. Sedangkan alternatif lengan pendek 

mendapat persentase tertinggi yaitu 52,94% dan ukuran ½ 

lengan mendapat persentase 35,3%. 
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Tabel 4.17 

Rekapitulasi Data Warna pada Produk Inovasi Fabric Painting 

Warna Total frekuensi jawaban % 

Hitam 

Coklat tua 

Ungu tua 

Biru tua 

Hijau tua 

Merah  

Pink muda 

Ungu muda 

Hijau muda / tosca 

Biru muda 

Kuning 

Jingga 

Dll : putih 

13 

2 

1 

11 

4 

9 

10 

2 

9 

8 

1 

3 

2 

17,34% 

2,66% 

1,34% 

14,67% 

5,33% 

12% 

13,33% 

2,66% 

12% 

10,67% 

1,34% 

4% 

2,66% 

TOTAL 75 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

Tabel 4.17 menunjukkan ide warna hitam pada produk 

inovasi dress painting diminati mayoritas responden (17,34%). 

Kemudian diikuti warna biru tua (14,67%) dan warna pink muda 

(13,33%). Sedangkan warna ungu tua dan kuning merupakan 

warna yang kurang diminati responden (1,34%). 

Tabel 4.18 

Rekapitulasi Data Desain Gambar pada Produk Inovasi  Fabric Painting 

Desain Gambar Total frekuensi jawaban % 

Flora – daun 

Flora – bunga 

Fauna kupu-kupu 

Fauna lainnya 

Pemandangan alam 

City scape 

10 

13 

5 

7 

0 

1 

27,78% 

36,11% 

13,89% 

19,44% 

0% 

2,78% 

TOTAL 36 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017  
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Tabel 4.18 menunjukkan tingkat persentase ketertarikan 

responden pada alternatif desain gambar terkait produk inovasi 

dress painting. Hasil dari tabel 4.17 menunjukkan bahwa 

mayoritas responden tertarik pada desain flora - bunga, 

sedangkan pemandangan alam merupakan desain yang kurang 

diminati (0%). Tiga desain yang paling diminati yaitu flora – 

bunga, flora – daun, dan fauna lainnya, masing – masing 

mendapat nilai persentase sebesar 36,11%, 27,78%, dan 

19,44%.    

Maka melalui penyebaran kuesioner pemunculan ide 

desain dress painting diperoleh tiga ide desain produk inovasi 

dress painting. Perolehan tiga ide desain dress painting 

merupakan kombinasi desain berdasarkan freskuensi persentase 

tertinggi, yang meliputi desain rok, potongan leher, penggunaan 

lengan, ukuran panjang lengan, warna dress, dan motif lukisan. 

Dimana Model 1 merupakan kombinasi desain dengan nilai 

persentase tertinggi pertama, Model 2 merupakan kombinasi 

desain dengan nilai persentase tertinggi kedua, dan Model 3 

merupakan kombinasi desain dengan nilai persentase ketiga. 

Berikut tiga ide desain dress painting sesuai dengan peringkat 

persentase ketertarikan responden:  
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a. Model 1 : jenis rok span (19,64%), off – shoulder (23,07%), 

menggunakan lengan (52,63%) berukuran pendek (52,94%), 

warna hitam (17,34%), dan dihiasi motif painting flora – 

bunga (36,11%). 

b. Model 2 : jenis rok lurus (17,86%), halter neck (17,3%), 

menggunakan lengan (52,63%) berukuran ½ lengan 

(35,3%), warna biru tua (14,67%), dan dihiasi motif painting 

flora – daun (27,78%). 

c. Model 3 : jenis rok circle (16,07%), bateau neck (11,54%), 

tanpa lengan (47,37%), warna pink muda (13,33%), dan 

dihiasi motif painting fauna (19,44%).  

 

4.3.2 Penyaringan Ide 

Tahap penyaringan ide merupakan tahapan dimana 

terseleksinya ide-ide inovasi. Beberapa usulan ide inovasi tersebut 

merupakan hasil rekapitulasi data kuesioner tahap pemunculan ide 

desain dress painting, dan mendapat hasil tiga usulan desain paling 

menarik bagi responden. Kemudian dari tiga ide dipilih satu ide dengan 

cara menyebarkan kuesioner tahap penyaringan ide kepada responden 

yang sama dengan tahap pemunculan ide yaitu lima belas orang 



55 
 

konsumen atau calon konsumen modiste Carissa Dea dengan kriteria 

responden menggunakan dress setidaknya 3 kali dalam satu bulan 

terakhir, bermukim di kota Semarang, dan bersedia menjadi partisipan. 

Berikut gambaran tiga usulan ide paling menarik : 

a. Model 1 : jenis rok span, off – shoulder, menggunakan lengan 

pendek, warna hitam, dan dihiasi motif painting flora – bunga.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Model 2 : jenis rok lurus, halter neck, menggunakan ½ lengan, 

warna biru tua, dan dihiasi motif painting flora – daun. 
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c. Model 3 : jenis rok circle, bateau neck, tanpa lengan, warna pink muda, dan 

dihiasi motif painting fauna.  

 

 

 

 

 

 

 

Tahap ini bertujuan untuk melihat perbandingan tingkat 

ketertarikan responden terhadap setiap usulan ide yang terpilih, 

kemudian akan dipilih satu ide dari tiga usulan ide untuk dilakukan 

analisa bisnis dan tahap pengembangan produk inovasi. Berikut hasil 

dari penyebaran kuesioner tahap penyaringan ide terhadap 15 responden 

: 
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Tabel 4.19 

Rekapitulasi Data Responden mengenai Ide Desain Inovasi Dress Painting 

jawaban Total frekuensi jawaban % 

Model 1 

Model 2 

Model 3 

10 

2 

5 

58,82% 

11,76% 

29,42% 

TOTAL 17 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

Berdasarkan tabel 4.19 terlihat bahwa mayoritas responden 

memilih model 1 sebagai ide desain produk inovasi dress painting 

(58,82%). Sedangkan peringkat kedua adalah model 3 (29,42%) dan 

peringkat ketiga adalah model 2 (11,76%).  

Tabel 4.20 

Rekapitulasi Data Responden mengenai Ide Warna Inovasi Dress Painting 

jawaban Total frekuensi jawaban % 

Model 1 

Model 2 

Model 3 

8 

2 

11 

38,1% 

9,52% 

52,38% 

TOTAL 21 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017  

Berdasarkan tabel 4.20 terlihat bahwa mayoritas responden 

memilih perpaduan warna model 3 untuk pengembangan produk 

inovasi dress painting (52,38%), hal ini membuktikan perpaduan warna 

model 3 merupakan ide yang paling diminati responden. Sedangkan 

model 1 dan model 2 masing-masing mendapat nilai persentase 38,1% 

dan 9,52%.  
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Maka dapat disimpulkan ide desain inovasi dress painting  yang 

terpilih yaitu model 1 (58,82%) dan perpaduan warna yang terpilih yaitu 

model 3 (52,38%). Maka ide inovasi dress painting yang terpilih adalah 

berjenis rok span, potongan leher off – shoulder, berlengan pendek, 

berwarna pink muda dan bermotif flora – bunga. 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Ide Inovasi Dress Painting 

 

4.3.3 Analisa Bisnis 

Tahap analisa bisnis merupakan tahap perhitungan biaya, 

perkiraan laba, harga pokok produksi dan dampak finansial lainnya 

terkait ide inovasi dress painting.  
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1. Harga Pokok Produksi (HPP) pada Produk Inovasi Dress Painting  

Harga pokok produksi merupakan salah satu elemen penting 

dalam proses pengambilan keputusan karena harga pokok produksi 

membantu suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa besar biaya 

yang harus dikeluarkan untuk membuat suatu produk tertentu.   

Tabel 4.21 

Harga Pokok Produksi Inovasi Dress Painting   

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

 

 

Keterangan : 

Bahan Kebutuhan Harga / unit Harga 

Kain Katun 

Furing ero 

Kain keras 

Resleting jp 60 cm 

Benang jahit  

Benang obras 

1,25m 

1,25m 

0,5 m 

1 bh 

2 bh 

3 bh 

85.000 

17.000 

4.000 

6.000 

750 

7.000 

106.250 

21.250 

2.000 

6.000 

1.500 

21.000 

Total Biaya Bahan Baku / unit 158.000 

BTKL : painting 

BTKL : jahit  

1 baju 

1 baju 

400.000 

100.000 

400.000 

100.000 

Total BTKL / unit 500.000 

Biaya listrik 

Kemasan 

Depresiasi 

1 baju 

1 bh 

4 alat produksi 

923 

5000 

3.119 

923 

5000 

3.119  

Total Biaya Overhead / unit 9.042 

Bahan Bakar (belanja bahan) 1 baju 20.000 20.000 

Total Biaya Operasional / unit 20.000 

Harga Pokok Produksi Inovasi Dress Painting 687.042 
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a. Biaya Listrik  :  

Harga listrik rata-rata per kWh  

= Total biaya penggunaan listrik (1 bln) ÷ Total 

penggunaan daya (1bln) 

= Rp 693.913,-  ÷  436  

= Rp 1.591,5 per kWh 

Total pemakaian daya listrik pada proses produksi inovasi 

dress painting : 

Mesin Jahit  : 100 W 220 V , digunakan rata-rata 3 jam/hari. 

Mesin Obras  : 100 W 220 V , digunakan rata-rata 1 jam/ hari. 

Lampu  : 15 W 220 V , digunakan rata-rata 12 jam/hari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.22 

Total Biaya Listrik Alat Produksi 
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Alat Produksi Hitungan Total 

Mesin Jahit = ((100/1000) x 3) x Rp 1.591,5 

= ( 0,1 x 3) x Rp 1.591,5 

= 0,3 x Rp 1.591,5 = Rp 477,45 

Rp 477,45 

Mesin Obras = ((100/1000) x 1) x Rp 1.591,5 

= ( 0,1 x 1) x Rp 1.591,5 

= 0,1 x Rp 1.591,5 = Rp 159,15 

Rp 159,15 

Lampu = ((15/1000) x 12) x Rp 1.591,5 

= ( 0,015 x 12) x Rp 1.591,5 

= 0,18 x Rp 1.591,5 = Rp 286,47 

Rp 286,47 

Total biaya listrik alat produksi Rp 923,07 

Dibulatkan Rp 923,00 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017  

b. Depresiasi  : 

Tabel 4.23 

Total Penyusutan Alat produksi Carissa Dea per tahun 

 

Alat produksi Harga 

perolehan 

Usia 

ekonomis 

= (usia eko / total usia 

eko) x harga perolehan 

Nilai Penyusutan 

/ th 

Mesin jahit 1.500.000 10 th  (10 / 55 ) x 1.500.000  272.727 

Mesin obras 600.000 10 th  ( 10 / 55 ) x 600.000 109.090 

Setrika 200.000 5 th  ( 5 / 15 ) x 200.000 66.666 

Gunting kain 85.000 100 unit  (100 / 5050 ) x 85.000 1.683 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

Tabel 4.24 

Total Penyusutan Alat Produksi Carissa Dea per hari 

 

Alat produksi Nilai Penyusutan / th Perhitungan per hari Total Penyusutan 

Mesin jahit 142.857 272.727 / 312 874 

Mesin obras 57.142 109.090 / 312 349 

Setrika 66.666 66.666 / 312 213 

Gunting kain   1.683 

Total Penyusutan 3.119 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

Keterangan :  
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i. Dilakukan perhitungan per hari karena waktu produksi 

menjahit 1 baju dilakukan dalam 1 hari.  

ii. Hari kerja dalam satu bulan yaitu 26 hari, maka dalam 

satu tahun 312 hari.  

iii. Gunting kain tidak dihitung ulang karena usia 

ekonomisnya berdasarkan kapasitas unit yang 

diproduksi.  

2. BEP (Break Even Point) 

Analisis BEP ( Break Even Point ) bertujuan untuk 

mengetahui pada volume berapakah suatu perusahaan akan 

mencapai laba tertentu. Break Even Point dapat diartikan dimana 

kondisi suatu perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak 

mengalami kerugian atau kondisi dimana kerugian dan keuntungan 

sama dengan nol. Selain itu melalui analisis ini dapat membantu 

suatu perusahaan mengambil keputusan mengenai jumlah penjualan 

minimal dan jumlah penjualan yang harus dicapai agar mendapat 

laba.   

 

 

BEP  = Total Biaya Tetap ÷ ( H.jual/unit – Bi.variable/unit )  
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    = Rp 2.549.500,- ÷ ( Rp 1.030.563,- - Rp 27.000,- ) 

    = Rp 2.549.500,- ÷ Rp 1.003.563,-  

    = 2,54  = 3 unit (dibulatkan) 

Maka Carissa Dea perlu menjual tiga produk dress painting 

agar terjadi break even point.  Pada penjualan unit ke 4 maka baru 

mulai memperoleh keuntungan. Berikut perhitungan terkait dengan 

Biaya tetap, Harga jual/unit, dan Biaya variable/unit : 

a. Biaya tetap :  Rp 2.549.500,- 

Tabel 4.25 

Total Biaya Tetap Produk Inovasi Dress Painting 

Keterangan Usia ekonomis Satuan Harga 

Mesin Jahit  
Mesin Obras 
Setrika 

Gunting kain  
Gunting 

Lampu  

Penggaris Pola 

Meteran 
Rader 

Pendedel  

Pinset obras   

10 th 

10 th 

5 th 

100 unit 

Bh 

Bh 

Bh 

Bh 

Bh 

Bh 

Set 

Bh 

Bh 

Bh 

Bh  

1.500.000 

600.000 

200.000 

85.000 

10.000 

45.000 

100.000 

2.000 

3.000 

1.500 

3.000  

Total Biaya Tetap   2.549.500 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

 

b. Harga jual / unit : Rp 1.030.563 
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Tabel 4.26 

Total Harga Jual Produk Inovasi Dress Painting 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017  

c. Biaya variabel : Rp 27.000,-  

Tabel 4.27 

Total Biaya Variabel Produk Inovasi Dress Painting 

Keterangan Kebutuhan Harga / unit Harga 

Kertas Pola 

Jarum Pentul 
Jarum Mesin 

Jarum jahit  
Karbon 
Kapur Jahit   

1 lbr 

1 bgks 

1bgks 

1 bgks 

2 lbr 

1 bh 

500 / lbr 

15.000 / bgks 

3.000 / bgks 

3.000 / bgks 

1.500 / lbr 

2.500 / bh 

500 

15.000 

3.000 

3.000 

3.000 

2.500 

Total biaya variable 27.000 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017  

3. Marginal Keuntungan  

Marginal Keuntungan adalah keuntungan dari unit produk 

yang terjual. Marginal Keuntungan = ( Harga Jual – HPP ) ÷ HPP 

   = ( Rp 1.030.563,- - Rp 687.042,- ) ÷ Rp 687.042,- 

  = Rp 343.521,- ÷ Rp 687.042,- 

  = 0,5 = 50% 

 

Maka dari perhitungan di atas dapat diketahui : 

Keterangan Harga 

HPP produk inovasi dress painting / unit 687.042 

Laba yang diinginkan : 50% 343.521 

Harga jual produk inovasi dress painting / unit  1.030.563 
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Harga Pokok Produksi inovasi dress painting = Rp   687.042,- 

Harga Jual Produk inovasi dress painting  = Rp 1.030.563,- 

BEP dari produk inovasi dress painting  = 3 unit  

Marginal keuntungan produk inovasi dress painting  = 50% 

4.3.4  Pengembangan  

Tahap pengembangan merupakan proses merubah ide konsep 

produk menjadi produk nyata. Ide inovasi dress painting didesain 

berdasarkan kriteria permintaan responden. Kriteria yang didapat yaitu 

sebagai berikut :  

a) Berjenis rok span. 

b) Off – shoulder. 

c) Menggunakan lengan pendek. 

d) Berwarna pink muda  

e) Bermotif painting flora – bunga 

 

Berikut ini merupakan gambaran warna, motif, dan desain dress 

painting yang mengacu pada Gambar 4.1.  
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Berikut alat – alat yang digunakan dalam proses pengembangan 

produk inovasi dress painting : 

a) Penggaris pola 

b) Gunting kain 

c) Gunting 

d) Meteran 

e) Rader 

f) Dedelan 

g) Pinset obras 

h) Kapur 

i) Gunting Batil 

j) Jarum 

k) Mesin jahit  
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l) Mesin obras  

Gambar 4.2 

Alat-alat jahit 

 

 

Gambar 4.3 

Mesin Jahit 

Gambbar 4.4 

Mesin obras  
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Berikut bahan yang digunakan dalam proses pengembangan 

produk inovasi dress painting :  

a) Kain katun 1,25m  

b) Kain furing 1,25m 

c) Benang 2bh 

d) Resleting jepang 60cm 1bh 

e) Benang obras 3 bh 

 

Gambar 4.5 

Bahan Baku Produk Inovasi Dress Painting 

 

Berikut proses pengembangan ide inovasi dress painting : 

a) Membuat pola dasar 

 

Gambar 4.6 

Pembuatan Pola Dasar  
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b) Memotong pola dasar 

Gambar 4.7 

Pemotongan Pola Dasar  

c) Membuat pola baju 

Gambar 4.8 

Pembuatan Pola Dress  

d) Memotong pola baju 

Gambar 4.9 

Pemotongan Pola Dress 
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e) Melakukan penjaruman pola pada kain 

Gambar 4.10 

Penjaruman Pola pada kain  

f) Memotong kain 

Gambar 4.11 

Pemotongan Kain   

g) Memotong kain furing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 

Pemotongan Kain Furing  



 

71 
 

h) Menempel kain keras dengan setrika  

Gambar 4.13 

Pemasangan Kain Keras  

i) Merader kain 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 

Peraderan Kain  

j) Menjarumi kain sebelum proses penjahitan 

 

 

 

 

Gambar 4.15 

Penjaruman Kain  
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k) Menjahit baju 

 

 

 

 

Gambar 4.16 

Penjahitan Dress  

l) Memasang resleting  

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 

Pemasangan Resleting 

 

m) Melakukan proses finishing baju 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 

Proses Finishing Dress  
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Gambar 4.19 

Dress Siap Painting  

 

n) Melakukan proses painting dengan bantuan pihak illustrator : 

1. Menggambar skets motif ilustrasi pada baju sebelum 

melakukan pewarnaan motif. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 

Sket pada Kain  
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2. Melukis motif pada baju / dress.  

Proses melukis ini diawali dengan melakukan testing cat 

warna pada jenis kain terlebih dahulu. Kemudian barulah 

dilakukan proses painting motif pada dress yang telah siap 

diwarnai dengan bantuan pihak illustrator. 

   

 

 

 

 

Gambar 4.21 

Testing Cat Warna pada Kain 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 

Proses Painting pada Kain 
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Berikut hasil produk dari tahap pengembangan ide 

inovasi dress painting.  

Gambar 4.23 

Produk Inovasi Dress Painting Tampak Depan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 

Produk Inovasi Dress Painting Tampak Samping 
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Gambar 4.25 

Produk Inovasi Dress Painting Tampak Belakang 

 

4.3.5 Pengujian 

 Pada tahap ini dilakukan penyebaran kuesioner pada responden 

yang sama dengan tahap penyaringan ide yaitu lima belas orang 

konsumen atau calon konsumen modiste Carissa Dea dengan kriteria 

responden menggunakan dress setidaknya 3 kali dalam satu bulan 

terakhir, bermukim di kota Semarang, dan bersedia menjadi partisipan. 

Namun pada tahap ini, responden melakukan pengisian kuesioner 

dengan melihat hasil nyata produk prototype dress painting yang telah 

dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk melakukan penilaian secara 

menyeluruh terhadap produk inovasi dress painting.  
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Tabel 4.28 

Rekapitulasi Data Responden mengenai Pengujian Produk Inovasi Fabric 

Painting 

No Keterangan STS TS S SS + % + 

       STS TS S SS  

A. Kain        

1. Bahan yang 

digunakan 

nyaman 

0 0 10 5 15 0 0 
66,6

7% 

33,3

3% 
100

% 

2. Warna bahan 

kain menarik 
0 0 6 9 15 0 0 40% 60% 

100

% 

B. Motif        

3. Motif painting 

kreatif 
0 0 8 7 15 0 0 

53,3

3% 

46,6

7% 
100

% 

4. Warna motif 

dengan kain 

serasi 

0 0 7 8 15 0 0 
46,6

7% 

53,3

3% 
100

% 

5. Motif painting 

unik 
0 0 7 8 15 0 0 

46,6

7% 

53,3

3% 
100

% 

6. Motif painting 

menambah 

nilai 

ketertarikan 

pada dress 

0 0 8 7 15 0 0 
53,3

3% 

46,6

7% 
100

% 

7. Ukuran motif 

painting tepat 
0 0 11 4 15 0 0 

73,3

3% 

26,6

7% 
100

% 

8. Penempatan 

lokasi motif 
0 1 8 6 15 0 

6,67

% 

53,3

3% 
40% 

100

% 

9. Kerapian hasil 

painting 
0 0 3 12 15 0 0 20% 80% 

100

% 

C. Model        

10. Model 

menarik dan 

nyaman 

digunakan 

0 0 8 7 15 0 0 
53,3

3% 

46,6

7% 
100

% 

11. Hasil jahitan 

rapi 
0 0 6 9 15 0 0 40% 60% 

100

% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 
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 Tabel 4.28 menunjukkan penilaian secara menyeluruh pada 

produk prototype inovasi dress painting. Dimana tahap pengujian 

dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni penilaian terhadap kain 

produk, motif pada produk, dan model / desain dari produk. Hasil 

pengujian terhadap kain produk prototype menunjukkan bahwa 

mayoritas responden dapat menerima dengan baik yaitu sebesar 66,67% 

dari 15 responden menyatakan setuju dan 33,33% sangat setuju bahwa 

bahan kain yang digunakan nyaman. Dan 60% dari 15 responden 

menyatakan sangat setuju bahwa warna kain produk prototype menarik. 

 Hasil pengujian terhadap motif produk prototype juga 

menunjukkan bahwa responden dapat menerima dengan baik yaitu 

sebesar 53,33% dari 15 responden menilai bahwa motif painting pada 

produk kreatif; 53,33% dari 15 responden menilai bahwa warna motif 

painting dengan warna kain sangat serasi; 53,33% dari 15 responden 

menilai bahwa motif painting pada produk prototype sangat unik; 

53,33% dari 15 responden juga menyatakan motif painting menambah 

nilai ketertarikan pada dress; 73,33% dari 15 responden menyatakan 

setuju dengan ukuran motif pada dress; 53,33% dari 15 responden juga 

menyetujui penempatan lokasi motif pada dress sudah tepat; dan 80% 

dari 15 responden menyatakan bahwa hasil lukisan motif pada dress 

sangat rapi. Dan hasil pengujian terhadap model produk prototype juga 
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diterima dengan baik oleh kelima belas responden yaitu 53,33% dari 15 

responden menyatakan bhawa model menarik dan nyaman digunakan. 

Dan 60% dari 15 responden menyatakan bahwa hasil jahitan produk 

dress painting sangat rapi. Maka dapat disimpulkan dari tahap 

pengujian dengan tiga golongan penilaian meliputi kain produk, motif 

produk, dan juga model produk telah diterima dengan baik dan disetujui 

oleh mayoritas responden. 

4.3.6 Komersialisasi  

 Tahap komersialisasi dilakukan hanya sebagai perencanaan 

saja, yaitu untuk melihat daya beli responden, jenis kemasan serta media 

internet yang diminati pasar sebagai sarana pemasaran produk inovasi 

dress painting. Pada tahap ini dilakukan penyebaran kuesioner pada 15 

responden yang sama dengan tahap pengujian dan kriteria responden 

yaitu lima belas orang konsumen atau calon konsumen modiste Carissa 

Dea dengan kriteria responden menggunakan dress setidaknya 3 kali 

dalam satu bulan terakhir, bermukim di kota Semarang, dan bersedia 

menjadi partisipan. 

 

 

Tabel 4.29 
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Rekapitulasi Data Harga Jual terhadap Produk Inovasi Dress Painting 

Harga Jual Total frekuensi jawaban % 

349.000-499.000 

500.000-599.000 

600.000-1.000.000 

Dll : 500.000 – 1.500.000 

4 

4 

5 

2 

26,67% 

26,67% 

33,33% 

13,33% 

Total 15 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

 Dari tabel 4.29 menunjukkan seberapa besar daya beli 

responden terhadap produk inovasi dress painitng. Terlihat pada tabel 

4.28 bahwa harga yang paling banyak diminati oleh responden adalah 

alternatif harga Rp 600.000,- – Rp 1.000.000,- (33,33%). Selain itu 

beberapa responden memilih alternatif harga Rp 349.000,- – Rp 

499.000,- dan alternatif harga Rp 500.000,- - Rp 599.000,- (26,67%). 

Dan 13,33% memilih alternatif harga Rp 500.000,- - Rp 1.500.000,-. 

Pada tahap ketiga yaitu analisa produk telah diketahui bahwa titik BEP 

produk inovasi dress painting pada penjualan produk ke-3. Jikalau 

terdapat lebih dari 3 orang yang memiliki daya beli pada alternatif Rp 

600.000,- – Rp 1.000.000,- maka produk inovasi dress painting dengan 

harga jual Rp 1.030.563,- dapat diterima responden.  

 

 

 

Tabel 4.30 
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Rekapitulasi Data Jenis Kemasan pada Produk Inovasi Dress Painting  

jawaban Total frekuensi jawaban % 

plastik 

paperbag 

shoppingbag 

box 

3 

5 

7 

8 

13,04% 

21,73% 

30,43% 

34,8% 

Total 23 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

Tabel 4.30 menunjukkan bahwa jenis kemasan yang paling 

diminati responden adalah box (34,8%). Sedangkan peringkat kedua 

adalah shoppingbag (30,43%), peringkat ketiga adalah paperbag 

(21,73%), dan plastik mendapat nilai persentase terendah (13,04%). 

Maka jenis kemasan yang terpilih yaitu box sebagai salah satu bagian 

perencanaan komersialisasi produk inovasi dress painting. 

 

Tabel 4.31 

Rekapitulasi Data Media Internet sebagai Sarana Pemasaran Produk Inovasi 

Dress Painting 

jawaban Total frekuensi jawaban % 

website 

facebook 

instagram 

line 

8 

2 

13 

5 

28,5% 

7,1% 

46,6% 

17,8% 

Total 28 100% 

Sumber : data primer yang diolah pada tahun 2017 

 

Tabel 4.31 menunjukkan media internet yang diminati 

responden, dan instagram merupakan media yang paling diminati oleh 



 

82 
 

responden (46,6%) dan facebook merupakan media yang kurang 

diminati (7,1%). Maka media internet yang terpilih sebagai perencanaan 

komersialisasi produk inovasi dress painting adalah instagram.  

Maka dapat disimpulkan pada tahap komersialisasi perencanaan 

terkait harga jual yang ditetapkan sudah sesuai dengan daya beli 

responden yaitu Rp 1.030.563,- (33,33%) dengan mengacu pada BEP 3 

unit produk;  selain itu jenis kemasan yang terpilih yaitu box(34,8%); 

dan media internet yang digunakan untuk memasarkan produk inovasi 

dress painting yaitu Instagram(46,6%). 

  


