
 

 BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Konsep brand personality pada saat ini memang masih sangat jarang 

digunakan oleh produk-produk di Indonesia. Brand personality menurut Kevin Lane 

Keller ialah sebuah kekuatan di mana merk tersebut bisa mengkarakterkan orang atau 

konsumen menurut apa yang diinginkan oleh merk tersebut. Akan tetapi banyak 

perusahaan-perusahaan dunia yang sudah mencoba kekuatan dari brand personality. 

Di samping menjual kualitas, merk-merk kelas dunia juga menggunakan brand 

personality sebagai penunjang penjualan produk-produk mereka. Hal tersebut 

merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan produk mereka dalam persaingan 

pasar internasional yang ketat. 

Melalui hasil temuan data di lapangan, PeterSaysDenim sebagai merk yang 

berasal dari Indonesia memakai konsep brand personality untuk mendukung 

penjualan dan persaingan produknya di pasar. Konsep brand personality PSD yang 

telah ditentukan dari awal berdirinya PSD kemudian diimplementasikan dalam 

strategi komunikasi pemasaran PSD. Melalui strategi komunikasi pemasaran tersebut, 

dapat dilihat bahwa seluruh aspek komunikasi pemasaran mengarah kepada 

pembentukan brand personality, sehingga hal tersebut menggambarkan bahwa 

PeterSaysDenim ingin membentuk brand personality melalui aspek-aspek strategi 

komunikasi pemasaran. 

PeterSaysdenim sebagai sebuah merk sangat memahami bagaimana brand 

personality dapat berperan penting dalam menciptakan merk yang sukses, sehingga 

dapat terjaga eksistensinya dan memiliki konsumen dengan loyalitas yang tinggi. Dari 
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data yang diperoleh oleh peneliti konsep awal brand personality PSD yang ingin 

dibentuk oleh PSD tidak hanya sebagai band’s denim (berhubungan dengan musik) 

tetap juga eksklusif dan internasional. Kemudian konsep awal tersebut 

diimplementasikan kepada aspek-aspek strategi komunikasi pemasaran yang ada, 

yaitu segementasi, produk (nama, logo, produk utama dan variant produk), harga, 

tempat saluran, promosi (print-ad, events, endorsing, license and merchandising, 

website, online media). 

Melalui analisa yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa  

konsep awal brand personality PSD yaitu eksklusif, internasional dan band’s denim 

(berhubungan dengan musik) telah diimplementasi pada aspek-aspek strategi 

komunikasi pemasaran seperti segementasi, produk (nama, logo, produk utama dan 

variant produk), harga, tempat saluran, promosi (print-ad, events, endorsing, license 

and merchandising, website, online media). Namun selain mendukung pembentukan 

konsep awal brand personality PSD, strategi komunikasi pemasaran yang juga 

membentuk beberapa karakter baru yang diungkapkan oleh konsumen PSD. 

Implementasi konsep eksklusif PSD dapat dilihat yang pertama ialah dari 

segmentasi PSD yang mengarah kepada golongan menegah ke atas, anak muda usia 

16-35 dan anak muda yang menyukai musik, band dan konser. Hal tersebut membuat 

PSD sangat segmented dan dipandang lebih daipada kompetitor-kompetitor PSD yang 

lain. Yang kedua dari sisi harga, disini harga yang ditentukan oleh PSD kepada 

produk-produknya sedikit lebih mahal dibanding produk-produk sejenis sehingga 

hanya golongan-golongan tertentu yang memakai dan membelinya. 

Selanjutnya adalah konsep internasional, implementasi konsep internasional 

dapat dilihat pada segmentasi PSD, dimana aspek geografis PSD mengarah tidak 

hanya di Indonesia tetapi juga negara Eropa dan Amerika. Kemudian belanjut kepada 
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penetapan harga dari PSD dimana perbedaan harga untuk wilayah Indonesia dan ;luar 

negeri berbeda. Harga untuk luar negeri ditetapkan dengan mata uang Dollar dan 

lebih mahal dibanding harga untuk wilayah Indonesia.  Kemudian tempat/saluran 

PSD menggunakan website, dimana website bisa diakses oleh orang di seluruh dunia. 

Implementasi internasional juga bisa dilihat pada bauran promosi PSD. Pertama ialah 

endorsing, PSD memang meng-endorse band-band bertaraf internasional seperti 

Everytime I Die, Silverstein dan Miss May I, kemudian mensponsori events bertaraf 

internasional seperti konser All American Reject dan Have Heart. PSD juga 

menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pada seluruh aspek 

komunikasi pemasarannya sehingga akan lebih mudah dimengerti oleh konsumen dari 

negara selain Indonesia. 

Konsep band’s denim diimplementasikan secara khusus pada seluruh aspek 

komunikasi pemasaran PSD. Hampir seluruh aspek komunikasi pemasaran PSD 

mengarah dalam pembentukan karakter sebagai band’s denim. Pertama bisa dilihat 

pada segmentasi PSD yang menjadikan anak band sebagai segmen dan target market 

dari PSD. Kemudian produk yang dibuat yaitu celana jeans yang skinny, low rise dan 

strecth sehingga cocok untuk anak band tersebut. Selain cutting dari celana tersebut, 

design variant produk PSD juga mengarah kepada karakter anak band. Bauran 

promosi yang digunakan juga menggunakan unsur-unsur band. Yang pertama adalah 

endorsing, PSD meng-endorse beberapa band nasional dan internasional dengan latar 

belakang musik yang sama yaitu non mainstream genre. Selain itu band-band tersebut 

juga mempunyai fanbase yang cukup besar di dunia. Setelah endorsing hampir semua 

alat promosi seperti events, print-ad, license and merchandisng dan website 

menggunakan band-band yang di-endorse oleh PSD sebagai unsur utama. 
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Melalui implementasi strategi komunikasi pemasaran PSD diatas, dapat dilihat 

bagaimana setiap aspek komunikasi pemasaran yang dipakai oleh PSD hampir semua 

berhubungan dengan musik atau “band-band-an”. Fokus dari strategi komunikasi 

pemasaran PSD tidak hanya bertujuan untuk penjualan produk-produk PSD, namun 

hal tersebut juga bertujuan untuk membentuk brand personality PSD sebagai brand 

eksklusif, internasional dan band’s denim (berhubungan dengan musik). Hal tersebut 

dilakukan agar konsumen tetap loyal dan merasa nyaman seperti karakter dari PSD 

yang telah disebutkan. 

Kesan yang muncul di benak konsumen dari perhatian mereka terhadap 

komunikasi pemasaran PSD ialah yang pertama dan yang paling kuat ialah kesan 

dimana PSD adalah produk untuk anak band atau band’s denim (berhubungan dengan 

musik), kemudian yang kedua ialah karakter internasional dan eksklusif dimana 

konsumen bisa memiliki kedekatan langsung dengan kedua karakter tersebut. Namun 

selain karakter diatas, komunikasi pemasaran PSD juga membentuk beberapa karakter 

yang bukan merupakan konsep awal brand personality PSD. Karakter tersebut ialah 

friendly dan comfort. Kedua hal tersebut menurut konsumen didapat saat mereka 

menjalin interaksi kepada PSD lewat dunia maya serta pelayanan dan bahan dari 

produk-produk PSD. 

 

B. Saran 

Berikut ini adalah saran akademik peneliti mengenai konsep brand personaliy. 

Penelitian ini dapat melengkapi teori mengenai branding yang di kenal sebelumnya. 

Sebelum brand personality muncul, teori tentang branding menjelaskan mengenai 

strategi branding secara umum dimana merk harus mempunyai image dan kekuatan 

yang mencerminkan produknya. 
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Pada brand personality, pemilik merk harus lebih fokus pada aspek 

pembentukan karakter merk yang kuat dan bisa membedakanya dengan para 

kompetitor yang ada. Disini merk tidak hanya akan menjadi sebuah merk yang hanya 

mempunyai nama dan logo tetapi merk bisa mencerminkan dan mengkarakterkan 

konsumen yang memakai merk tersebut. Merk tersebut tidak hanya sekedar mampu 

memenuhi kebutuhan dasar konsumen, namun lebih dari itu, merk tersebut dapat 

menjadi bagian dari kehidupan konsumen karena mencerminkan karakter yang 

memakai produk tersebut. Pemilik merk juga harus pandai melihat gejala atau “trend” 

yang sedang berkembang dalam masyarakat agar bisa membentuk karakter yang 

disukai dan menggambarkan citra diri masyarakat yang menjadi target market dari 

produk yang dibuat. Hal yang perlu dipertimbangkan ialah bagaimana brand 

personality disampaikan kepada target market, penyampaian brand personality harus 

menggunakan media yang sesuai dengan karakter yang akan dibentuk. Pengaplikasian 

tersebut meliputi unsur grafis maupun pemasaran dan promosinya. 

Strategi komunikasi pemasaran mempunyai peran penting dalam pembentukan 

brand personality. Strategi komunikasi pemasaran melalui alat-alatnya mampu 

menjadi media penyampaian pesan dan pembentukan brand personality. Alat-alat 

komunikasi pemasaran seperti segmentasi, produk, harga, tempat/saluran dan bauran 

promosi merupakan alat yang mampu menyampaikan pesan dalam pembentukan 

brand personality. Akan tetapi dalam pembentukan brand personality segmentasi dan 

endorsing adalah hal yang paling penting dimana karakter itu akan dibentuk dan 

digambarkan sehingga konsumen lebih mudah menangkap pesan yang disampaikan. 

Selanjutnya bagi perusahaan atau pemilik merk yang ingin membentuk brand 

personality melalui implementasi strategi komunikasi pemasaran, sebaiknya lebih 

fokus untuk menentukan segmen dari produk dan pemilihan endorser karena endorser 
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merupakan sebuah alat yang sangat penting dalam mebawa karakter merk. Konsumen 

tidak hanya akan melihat sisi luar dari endorser tersebut tetapi juga seluruh hal yang 

dikeluarkan oleh endorser tersebut. Pengaplikasian endorser juga harus diperhatikan. 

Dalam setiap promotion tools yang digunakan lebih baik mencantumkan endorser, hal 

tersebut merupakan upaya agar konsumen bisa melihat gambaran jelas mengenai 

karakter merk yang dimunculkan oleh endorser. 

Bagi PeterSaysDenim sendiri, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah, 

PSD harus mempertahankan karakter merk yang sudah terbentuk yaitu sebagai band’s 

denim, eksklusif, internasional serta friendly dan comfort yang terbentuk dari 

pengalaman konsumen PSD. Selain itu PSD akan lebih terlihat baik jika tetap fokus 

kepada produk utama PSD yaitu celana jeans dibandingkan dengan produk variant 

lainya seperti wallet, shoes, necklace, hat dan belt. Hal tersebut semestinya dilakukan 

agar PSD tetap menjadi merk yang “tidak biasa”, bisa diingat oleh konsumen, 

eksklusif dan tidak terjadi pergeseran brand personality yang significant. Selain itu 

PSD harus lebih sering mengeluarkan produk baru dengan design yang baru juga agar 

konsumen tetap setia dan lebih memilih membeli produk baru PSD dibanding produk 

second  PSD yang harganya 20% dibawah harga baru PSD.  
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 Transkrip wawancara dengan konsumen PSD 
  
Nama : Galih 
Umur : 21 tahun 
Domisili : Bandung 
Pekerjaan : Mahasiswa 
 
P : bagaimana anda mengetahui PSD? 
G : saya mengetahui PSD dari situs jeajring sosial kayak FB, twitter ama kaskus 
aja. 
 
P : bagaimana cara mendapatkan produk PSD? 
G : ya pesen di website kalo gak sms aja juga nanti bisa gitu gan. 
 
P : menurut anda bagaimana PSD itu? 
G : Dari namanya aja udah keliatan kalo ini udah “ngeband” banget 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang segmentasi PSD? 
G : Sebenarnya saya menggagap segmentasi dari PSD adalah orang yang suka 
akan musik, konser dan anak band khususnya juga anak muda 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang produk PSD? 
G : Bahan dari celana, kaos dan jaket sangat bagus. Berbeda dengan produk 
yang lain, apalagi jika ada kolaborasi dengan band yang di-endorse 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang harga dari PSD? 
G : Harga untuk PSD menurut saya tidak terlalu mahal untuk barang yang 
bagus dan berkualitas apalagi bisa merambah dunia. 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang tempat/saluran PSD? 
G : Website PSD merupakan store dari PSD walupun ada beberapa distro yang 
bekerja sama dengan PSD. Tetapi yang mengena bagi saya tetap website PSD 
karena karakter dari PSD terlihat di website 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang website PSD? 
G : Websitenya simple dan menarik. Banyak Band-band yang di-endorse dan 
ditunjukin di Website, jadi banyak orang yang tau kalo PSD emang cocok buat 
anak Band 
 
P : bagaimana pendapat anda mengenai print-ad PSD? 
G : Saya jarang melihat PrintAd dari PSD, tetapi lewat penuturan teman saya 
yang tinggal di U.S.A, mereka juga tahu jika ada brand dari Indonesia bernama 
PeterSaysDenim. 
 
P : bagaimana pendapat anda mengenai lisensi dan merchandising? 
G : Stickernya bikin bangga. 

 
P : bagaimana pendapat anda mengenai kemasan PSD? 
G : kemasan PSD menarik dan membuat barang yang di dalamnya rapi. 
 



 

 P : bagaimana pendapat anda mengenai endorsing PSD? 
G : PSD meng-endorse band-band yang terkenal dan gahar. Mereka sangat 
cocok untuk mengenakan PSD saat berada di stage. 
 
P : bagaimana pendapat anda mengenai events PSD? 
G : Acara yang disponsori oleh PSD merupakan acara yang berkualitas dan 
band-bandnya juga berkualitas. 
 
P :  bagaimana pendapat anda mengenai nama dan logo PSD? 
G : Dari namanya sudah terlihat jika PSD cocok buat anak band dan logonya 
simple dan menarik 
 
P : bagaimana kesan anda mengenai PSD? 
G : Saya suka PSD, lewat beberapa promosinya yang paling saya suka ialah 
ketika PSD meng-endorse band-band seperti everytime I Die, Peewee Gaskin, 
Thirteen, SilverStein dll. Jika saya memakainya terkesan seperti band-band 
tersebut  
 
P : bagaimana keyakinan anda mengenai PSD? 
G : Orang akan memandang saya sebagai anak band dan saya terlihat keren 
aja. Selain itu PSD membuat celana yang bagus dan berkualitas sehingga saya 
merasa sangat nyaman. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Transkrip wawancara dengan konsumen PSD 
  
Nama : Dora 
Umur : 21 tahun 
Domisili : Yogyakarta 
Pekerjaan : Mahasiswa 
 
P : bagaimana anda mengetahui PSD? 
D : saya mengetahui PSD dari temen se ya ama FB. 
 
P : bagaimana cara mendapatkan produk PSD? 
D : order lewat website aja. 
 
P : menurut anda bagaimana PSD itu? 
D : Saya liat di Websitenya, kayaknya emang cocok banget buat anak band. 
 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang segmentasi PSD? 
D : Saya tahu kalo PSD emang untuk anak band 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang produk PSD? 
D : Bahan dari celana, kaos dan jaket sangat bagus. Berbeda dengan produk 
yang lain, apalagi jika ada kolaborasi dengan band yang di-endorse 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang harga dari PSD? 
D : Menurut saya harga dari PSD juga berhubungan dengan segmentasi PSD 
mengenai anak band yang biasanya lebih komsumtif untuk fashion. 
 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang tempat/saluran PSD? 
G : Website merupakan toko pribadi PSD, karena kita bisa bisa melihat semua 
mulai dari produk, band dan memesan lewat website 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang website PSD? 
D : Di website saja sudah terlihat jika brand ini untuk anak Band lewat design 
dan tampilanya. 
 
P : bagaimana pendapat anda mengenai print-ad PSD? 
D : Saya kurang tahu jika ada PrintAd dari PSD. 
 
 
P : bagaimana pendapat anda mengenai lisensi dan merchandising? 
D : Saya melihat banner di booth, designya tetap senada dengan websitenya 
yaitu mengedepankan band-band yang di-endorse 

 
P : bagaimana pendapat anda mengenai kemasan PSD? 
D : Konsep kemasan PSD menurut saya sudah sesuai dengan pesan yang ingin 
disampaikan oleh PSD yaitu sebagai brand yang berhubungan dengan band 
 
 



 

 P : bagaimana pendapat anda mengenai endorsing PSD? 
D : Banyak band yang saya suka membuat saya juga menyukai PSD. Fashion 
mereka juga yang menjadi panutan. 
 
 
P : bagaimana pendapat anda mengenai events PSD? 
D : Saya senang jika ada acara dari PSD karena ada booth diskon PSD 
 
P :  bagaimana pendapat anda mengenai nama dan logo PSD? 
D : Mudah mengenali logo PSD, karena logo PSD mudah dikenali dan menjadi 
terkenal. 
 
P : bagaimana kesan anda mengenai PSD? 
D : Website dari PSD bagus, simple, selalu update, ada foto band-bandnya dan 
mudah untuk dibaca. Semua detail tentang PSD juga ada di website tersebut, jadi 
menurut saya kesan yang timbul adalah websitenya mencakup semuanya. 
 
P : bagaimana keyakinan anda mengenai PSD? 
D : Secara keseluruhan saya senang memakai PSD, selain terlihat mahal, band-
band yang memakai PSD juga keren-keren jadi saya juga ingin seperti band-band 
tersebut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Transkrip wawancara dengan konsumen PSD 
  
Nama : Rizky 
Umur : 21 tahun 
Domisili : Jakarta 
Pekerjaan : Mahasiswa 
 
P : bagaimana anda mengetahui PSD? 
R : saya mengetahui PSD dari temen se ya ama FB, twitter, majalaha ma konser 
band luar ma myspace 
 
P : bagaimana cara mendapatkan produk PSD? 
R : order lewat website aja ama sms aja. 
  
P : menurut anda bagaimana PSD itu? 
R : Promosi lewat FB, Twitter, Myspace musiknya emang gila-gilaan. 
 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang segmentasi PSD? 
R : Segmentasi dari PSD mengarah ke orang yang suka musik dan anak muda 
aja. 

 
P : bagaimana pendapat anda tentang produk PSD? 
R : Jelas design dari PSD sangat bagus dan berkualitas untuk bersaning dengan 
produk dunia. 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang harga dari PSD? 
R : Lewat harga yang ditawarkan PSD malah menambah kesan eksklusif pada 
PSD 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang tempat/saluran PSD? 
R : Menurut saya website dari PSD adalah toko PSD 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang website PSD? 
R : Beberapa kegiatan dan event band-band yang di-endorse ditampilkan di 
website. Memudahkan para fans untuk mengakses. 
 
 
P : bagaimana pendapat anda mengenai print-ad PSD? 
R : PrintAd PSD menarik tapi tetap mengedepankan band-band yang di-endorse 
untuk membuat pembaca di majalah tertarik. 
 
 
P : bagaimana pendapat anda mengenai lisensi dan merchandising? 
R : Mungkin yang paling menonjol adalah stickernya, enak dilihat dan 
designnya bagus 

 
P : bagaimana pendapat anda mengenai kemasan PSD? 
R : Kemasan PSD memang terlihat lain dan memukau. 
 



 

  
P : bagaimana pendapat anda mengenai endorsing PSD? 
R : Cocok banget jika PSD meng-endorse band-band seperti Every Time I die, 
Miss May I, The almost d.l.l. 
 
 
P : bagaimana pendapat anda mengenai events PSD? 
R : Acara yang dibuat oleh PSD ataupun yang disponsori oleh PSD banyak 
ditunggu. Saya juga tertarik dan ikut berpartisipasi. 
 
 
P :  bagaimana pendapat anda mengenai nama dan logo PSD? 
R : Saya menyukai nama “PeterSaysDenim” karena enak didengar seperti 
musik.. 
 
P : bagaimana kesan anda mengenai PSD? 
R : Nama, logo, design, website, endorsement, events dan iklanya saling 
berhubungan jadi jika dari awal konsepnya adalah untuk “band”, menurut saya 
ini sangat cocok dan bagus 
 
P : bagaimana keyakinan anda mengenai PSD? 
R : saya orang yang fashionable jadi saya sangat cocok menggunakan produk 
dari PSD. Enak dan nyaman jika saya berada di konser band. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Transkrip wawancara dengan konsumen PSD 
  
Nama : Adi 
Umur : 20 tahun 
Domisili : Yogyakarta 
Pekerjaan : Mahasiswa, anak band (last kiss goodnight) 
 
P : bagaimana anda mengetahui PSD? 
A : FB, twitter  ma myspace 
 
P : bagaimana cara mendapatkan produk PSD? 
A : pesen di web dong. 
  
P : menurut anda bagaimana PSD itu? 
A : Logo PSD simple banget bisa kemana aja 
 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang segmentasi PSD? 
A : saya melihat kalo PSD emang untuk anak band tapi untuk anak muda yang 
suka mejeng juga masuk.. 

 
P : bagaimana pendapat anda tentang produk PSD? 
A : Menurut saya yang paling menarik celana jeans dari PSD. Enak dipakai dan 
untuk berada di stage sangat fleksibel. 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang harga dari PSD? 
A : menurut saya PSD harganya tidak terlalu mahal untuk barang dan 
kualitasnya. 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang tempat/saluran PSD? 
A : Menurut saya website PSD lebih bagus dan lebih eksklusif. 
 
P : bagaimana pendapat anda tentang website PSD? 
A : Mungkin yang terpenting dalam website adalah design yang berkualitas dan 
tidak membuat orang jenuh dan itu yang dilakukan PetersaysDenim dalam 
meraup banyak konsumen 
 
 
P : bagaimana pendapat anda mengenai print-ad PSD? 
A : simple dan membuat orang mengunjungi website PSD. 
 
P : bagaimana pendapat anda mengenai lisensi dan merchandising? 
A : Hampir seluruh komponen merchandisenya berhubungan satu sama lain dan 
tetap ada unsur Bandnya. 

 
P : bagaimana pendapat anda mengenai kemasan PSD? 
A : Struktur kemasanya seperti tempat piringan hitam dan. 
 
 
 



 

 P : bagaimana pendapat anda mengenai endorsing PSD? 
A : Mungkin yang menarik adalah ketika banyak fans dari band-band yang di-
endorse PSD juga menggunakan PSD 
 
 
P : bagaimana pendapat anda mengenai events PSD? 
A : Banyak Events yang sudah disponsori oleh PSD dan hampir semuanya ada 
booth PSD. Saya menyukainya. 
 
 
P :  bagaimana pendapat anda mengenai nama dan logo PSD? 
A : Cocok banget ama celananya 

 
P : bagaimana kesan anda mengenai PSD? 
A : Endorsing adalah yang paling membuat jika brand ini untuk anak Band. 
 
P : bagaimana keyakinan anda mengenai PSD? 
A : Dipakai untuk berada di stage emang sangat nyaman sekali. Jadi saya selalu 
memakai PSD saat di stage. 
 

 



 

 Transkrip Wawancara 
Dengan Peter Firmansyah pemilik PeterSaysDenim 
 

P : bagaimana sejarah PSD? 
PF : sejarah PSD mah dulu gue pengen bikin celana yang bagus ma enak dipake 
pas manggung bro, terus banyak temen-temen gw yang pengen celana kayak gw 
gitu bro, abis itu gw bikin deh celana buat temen-temen gw. Abis itu gw bikin 
brand buat celana gw awalnya “REVENGE DENIM KILLER” tapi itu gak tahan 
lama. Terus selang berapa tahun gitu gw bikin merk namanya 
PeterSaySorry,sesuai nama band gw, malah laku sejak itu gw bikin brand Peter 
SaysDenim deh dan konsepnya tetep berhubungan ama band gitu bro. 
 
P : apa visi dan misi PSD? 
PF : visi dan misi se tetep go internasional dan dikenal ama banyak orang 
khususnya anak-anak band se.. 
 
P : apa filosofi PSD? 
PF : gak ada yang khusus se cuman kalo make nama gue kan enak didenger, itu 
juga biar bisa dikenal banyak orang. 
 
P : bagaimana struktur organisasi dan sistem pembagian kerja di PSD? 
PF : struktur se pasti jelas, yang jelas ada finance terus promosi ma bagian order 
 
P : berapa jumlah personil di PSD? 
PF : kira-kira se 15 kecuali gw.hehehe 
 
P : apa karakteristik dari PSD? 
PF : yang jelas konsep produk gw berhubungan ama musik ma band-bandan 
 
P : daerah mana aja yang jadi sasaran PSD? 
PF : yang jelas gw pengenya seluruh dunia gitu bro... 
 
 
P : apa ide awal PSD Membentuk brand personality? 
PF : Dari awal gue punya konsep buat produk gue ini selalu berhubungan ama 
musik karna gue sendiri asalnya dari musik abis itu gue juga gak mau produk gue 
itu murahan. 
 
P : siapa pencetus awal brand personality PSD? 
PF : gue, ya gue pengen konsep yang berhubungan ama band-band gitu bro.. 
 
P : fenomena apa yang membuat PSD membentuk brand personality? 
PF : ya semakin banyaknya brand gitu kan jadi susah bersaingnya, terus gue liat 
macbeth yang bikin sepatu dengan konsep musik gitu, gw jadi pengen bikin celana 
yang berhubungan ma musik gitu. 
 
P : tujuan membentuk brand personality? 
PF : simple se tujuanya gw pengen produk gw laku di internasional terus orang 
gak cuma sekedar make celana jeans doang tapi juga ngerasa ngeband banget 
bro.. 



 

 P : menurut anda brand personality itu apa? 
PF : kalo menurut gue BP itu yang karakter dari produk gue gitu terus orang 
make itu punya image yang sesuai ma produk gue. Misalnya gue make mobil 
hardtop gitu, gw pasti ngerasa gentle terus suka berpetualang pokonya cowok 
banget dah. 
 
P : sebenarnya karakter apa saja yang ingin dibentuk oleh brand personality 
PSD? 
PF : gue pengen orang ngerasa eksklusif terus internasional dan yang jelas 
berhubungan ama band-bandan bro. 
 
P : bagaimana tanggapan konsumen mengenai brand personality PSD? 
PF : menurut gue se konsumen seneng ma produk gue dan ngerti gitu apa konsep 
produk kira-kira 80% persen lah, terbukti ama penjualan produk gw yang 
semakin hari semakin meningkat. 
 
P : apa latar belakang dari kegiatan komunikasi pemasaran PSD? 
PF : jelas dong bro gue pengen ngenalin produk gue ke target market gue yang 
ada di Indonesia ato di luar negeri gitu selain itu se biar mendongkrak penjualan 
produk gue lah 
 
P : apa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi komunikasi pemasaran PSD? 
PF : banyak, ya mulai dari target market ampe pemilihan media gitu bro. 

 
P : siapa sajakah yang bertanggung jawab atas penyusunan kegiatan strategi 
komunikasi pemasaran PSD? 
PF : yang pertama gue dibantu ozom drummernya rocket rockers 
 
P : siapa se segemen dari PSD? 
PF : Segmen gue emang beda, yang pertama gue ngincer orang – orang golongan 
menengah keatas karena orang-orang kayak gitu tingkat komsumtifnya tinggi 
terus ne produknya emang buat anak muda yang suka band ma musik gitu bro... 
 
P : daerah mana saja yang menjadi acuan untuk PSD? 
PF : yang pasti gak cuman di Indonesia aja, gue pengen masuk di pasar 
internasional, kan hebat tu kalo jadi brand internasional. 
 
P : siapa aja target market dan target audience PSD? 
PF : yang jelas anak muda usianya kira-kira15-35an lah. Suka musik, band, ama 
sering dateng di konser terus gak cuman warga Indonesia tapi juga luar negeri 
bro. 
 
P : siapa saja pesaing PSD? 
PF : kalo yang berhubungan ma musi, band gitu belum banyak tapi kalo pasar 
denim ya paling Wrangler, Lea, Mischief, PMP, Levis ama Nudie bro. Paling itu 
kan yang diminatin anak muda. 
 
 
 
 



 

 P : produk apa saja yang diproduksi oleh PSD? 
PF : kalo awalnya jelas celana jeans bro tapi sekarang gue juga produksi kaos, 
jacket, hoodie, dompet gitu bro. Itu juga gue buat untuk mendunkung celana jeans 
gue gitu. 
 
P : konsep utama celana PSD? 
PF : ya skinny, lowrise dan stretch. Kalo skinny itu bentuknya sesuai am kaki biar 
keliatan keren. Low rise lebih ke ringan dan enteng bawaanya. Stretch itu melar 
karena biar enak dipake kalo bentuknya sesuai ma kaki. Cuttingnya pada awalnya 
se menurut ukuran gue 30. terus gue kembangin ke size yang lain dan yang ada 
ukuran genap aja gitu. 
 
P : bagaimana kemasan, label dan logo PSD? 
PF : kalo dari kemasan kan kita konsepnya juga online jadi kan barangnya 
dikirim lewat jasa pengiriman JNE gitu jadi kita bikin kemasannya yang simple 
terus mudah dibawa, hemat tempat, terus gue bikin yang kayak tempat pringan 
hitam tinggal dikasi label PSD gitu bro. Kalo label se sesuai dengan logo gue 
huruf P yang kayak ada sayapnya di bawah teru biar kayak pemutar piringan 
hitam gitu.. 
 
P : Bagaimana proses penetapan harga dari PSD? 
PF : proses penetapan harga PSD gue buat yang pertama menurut pendapatan 
per-kapita Indonesia tapi kalo luar negeri gue tetapin pake pendapatan per-kapita 
mereka abis itu gue make  harga dollar buat luar negeri biar gampabg diterima 
gitu bro. 
 
P : dari segi harga pesan apa yang ingin disampaikan? 
PF : kalo harga gue emang bikin yang lebih mahal dari produk sejenis, biar lebih 
eksklusif lagian kalo di internasional harga gini masih dibilang standar lah. 
 
P : bagaimana proses penetapan tempat/saluran? 
PF : Dari awal PSD emang konsepnya online shop gitu jadi gue gunain website 
buat jualan, iklan dan informasi. Itu gue lakuin karna gue mau go internasional. 
 
P : bagaimana proses pembayaran dan pemesanan? 
PF : kalo pemesanan lewat web kan ada form pemesanan gitu, disitu semua ada, 
mulai dari produk ampe harga jadi kan orang bisa blanja dan liat barangnya di 
web. Kalo buat pembayaran, di indonesia tetap menggunakan transfer bank tapi 
kalo luar negeri pake paypal bro.kartu kredit gitu. 
 
P : alat-alat promosi apa saja yang digunakan oleh PSD 
PF : endorsing, sponsor event musik, iklan cetak, website ma situs jejaring sosial 
bro. Kalo buat promosi gue lebih milih sesuatu yang bisa diakses orang-orang 
luar negeri kayak majalah luar negeri terus situs jejaring sosial. Events aja gue 
juga lebih milih konser band-band luar negeri biar PSD tetep eksklusif. 
 
P : alat-alat promosi apa saja yang paling efektif? 
PF : yang pertama jelas website ma situs jejaring sosial karna kan orang kan 
sekarang banyak hidup di online gitu jadi orang bisa akses terus abis iru gak 



 

 cuman di Indonesia, orang luar negeri juga bisa akses juga. Terus yang kedua 
endorsing dong, karna kan orang kan bisa ngliat orang yang gue endorse.hehehe 
 
P : Band apa aja yang di-endorse? 
PF : kalo Indo ada peewee gaskins, rocket rockers, finnal attack terus di luar 
negeri ada everytime i die, silverstein, before their eyes dan banyak lainya bro. 
 
P : apa dasar PSd meng-endoserse band tersebut? 
PF : Gue milih band itu pertama aliranya harus energic kayak metal, rock, 
screamo, powerpop ama hardcore. Karena aliran yang kayak gitu baru cocok 
make clana gue. Selain itu band-band kayak gitu pasti punya banyak fans yang 
ngikutin gaya mereka 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 



 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 
 
 

 
 
 




