
BAB IV 

KESUMPULAN DAN SARAN 

A.  KESIMPULAN  

Melalui penelitian ini peneliti menemukan beberapa motif konsumen 

Joger dalam keputusan pembelian produk Joger. Hasil wawancara penelitian 

dengan empat narasumber yang masing-masing sudah pernah berkunjung ke 

Pabrik Kata-kata Joger sebelum peneliti melakukan wawancara kepada 

narasumber. Berdasarkan faktor pengambilan keputusan pembelian produk 

Joger yang menyebutkan tiga konsep, diantaranya adalah economic atau 

utilitarian benefit, hedonis atau psychosocial benefits, dan cost. 

Pertama, motif economic atau utilitarian benefit adalah nilai yang 

mencerminkan instrument dari manfaat dalam pengambilan keputusan pada 

saat berbelanja. Konsumen juga diharapkan mampu memilih produk yang 

terbaik dibandingkan dengan produk sejenis. Manfaat lain adalah kemudahan 

konsumen untuk mempreroleh suatu produk. Peneliti melihat bahwa 

konsumen yang menjadi narasumber memiliki kecenderungan memilih 

produk Joger karena sudah terkenal. Dibandingkan dengan produk sejenis, 

narasumber memiliki kecenderungan pendapat yang menyatakan bahwa 

kualitas produk Joger sama dengan produk sejenisnya, tetapi Joger memiliki 

ciri khas tersendiri yang membuat konsumen tertarik untuk memiliki produk 

Joger. Kemudahan konsumen untuk mendapatkan produk Joger memiliki 

 

 



kecenderungan bahwa mereka memiliki kesulitan karena Joger tidak menjual 

produknya di luar daerah. Tetapi konsumen Joger yang menjadi narasumber 

menyatakan bahwa mereka ingin kembali lagi untuk berbelanja di Pabrik 

Kata-kata Joger. Selain itu faktor economic atau utilitarian benefit memiliki 

kecenderungan yang berbeda antara narasumber dengan latar belakang yang 

berbeda dari proses pengambilan keputusan. Kecenderungan yang dimiliki 

oleh konsumen dengan latar belakang masih menempuh pendidikan lebih 

cenderung memiliki proses pengambilan keputusan secara luas. Sedangkan 

konsumen dengan latar belakang memiliki pekerjaan dan berkeluarga 

memiliki kecenderungan proses pengambilan keputusan terbatas dan bersifat 

kebiasaan. 

Kedua, hedonis  atau psychosocial benefit adalah instrument yang 

memberikan manfaat secara langsung dari suatu pengalaman dalam 

melakukan kegiatan berbelanja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

konsumen yang menjadi narasumber memiliki pengalaman yang berbeda 

antara satu dengan yang lain. Konsumen memiliki kecenderungan bahwa 

mereka memiliki ketertarikan pada kata-kata yang ada disetiap produk Joger 

karena hal tersebut merupakan keunikan dan ciri khas Joger. Pengalaman 

dalam pengambilan sebuah keputusan menjadi lebih baik ketika seorang 

konsumen pernah berbelanja di Pabrik Kata-kata Joger. Empat narasumber 

dalam penelitian ini memiliki kecenderungan untuk selalu memilih produk 

terbaik yang ditawarkan Joger, tetapi ketidakpuasan konsumen akibat 

kerusakan setelah pemakaian tidak lagi menjadi tanggung jawab produsen, 

 

 



yaitu Joger. Hedonis  atau psychosocial benefit tidak hanya faktor motif 

konsumen dalam mendapatkan pengalaman, tetapi hedonis  atau psychosocial 

benefit juga memiliki kecenderungan penilaian sebuah produk yaitu perceive 

quality. Hal ini terjadi karena pengalaman belanja yang didapatkan konsumen 

tidak lepas dari penilaian tentang produk Joger. 

Ketiga, cost adalah harga yang harus dikorbankan seseorang konsumen 

untuk memperoleh suatu produk. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti memunculkan dua pembanding, yaitu konsumen dengan latar 

belakang masih menempuh pendidikan dan konsumen yang sudah memiliki 

pekerjaan. Konsumen dengan latar belakang masih menempuh pendidikan 

memiliki kecenderungan memiliki keterbatasan untuk membeli sebuah 

barang. Sedangkan untuk konsumen dengan latar belakang sudah memiliki 

pekerjaan, memiliki kecenderungan tidak terlalu memikirkan masalah 

pengorbanan berupa uang yang harus dikeluarkan. Kecenderungan yang 

muncul dalam melakukan pengorbanan berupa uang untuk mendapatkan 

produk Joger tidak membuat keempat narasumber merasa keberatan dengan 

mengeluarkan sejumlah uang. 

Kesimpulan dari motif berdasarkan faktor pengambilan keputusan 

pembelian produk Joger, yaitu motif economic atau utilitarian benefit, 

hedonis atau psychosocial benefits, dan cost yang diterapkan dalam penelitian 

tentang motif konsumen Joger dalam pengambilan keputusan dari setiap 

narasumber  dengan latar belakang yang berbeda-beda memberikan 

 

 



kecenderungan yang berbeda juga. Wanita yang sudah berkeluarga memiliki 

kecenderungan bahwa pengambilan keputusan dalam memilih produk Joger 

untuk diberikan untuk keluarga, terutama anaknya. Hal ini juga menjadi 

kecenderungan bagi pria yang sudah berkeluarga, tetapi pria lebih memiliki 

kecenderungan bahwa pengambilan keputusan dalam pembelian yang 

dilakukannya tidak hanya untuk keluarga inti saja. Sedangkan kecenderungan 

orang dengan latar belakang pelajar yang masih menempuh pendidikan antara 

laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan kecenderungan. Laki-laki 

mengambil keputusan pembelian untuk memenuhi kebutuhan yang 

diperlukannya, sedangkan perempuan mengambil keputusan pembelian 

karena barang tersebut menarik dan banyak orang yang memakainya. 

Sedangkan dalam teori komunikasi elaboration likelihood model, 

kecenderunan konsumen terarah pada peripheral route yang merupakan jalur 

yang menyatakan bahwa konsumen cenderung fokus pada isyarat sederhana 

untuk menentukan pilihan. Hal ini dikarenakan produk Joger sudah banyak 

dikenal oleh banyak orang sehingga konsumen tidak perlu lagi untuk 

memproses atau mencari tahu lebih jauh lagi tentang produk Joger.  

B.  SARAN 

Penelitian mengenai motif konsumen Joger dalam keputusan pembelian 

produk Joger dalam teknik pengumpulan data memiliki kekurangan. 

Kekurangan dalam penelitian ini diantarannya adalah narasumber yang 

kurang berfariasi dalam hal status social dan ekonomi. 

 

 



Kekurangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tidak 

dapat memunculkan keterwakilan berdasarkan kelas sosial, jenis kelamin, 

maupun umur dari narasumber. Menggunakan metode penelitian kuantitatif 

akan lebih memberikan kemudahan bagi penelitian berikutnya karena lebih 

mudah mengklasifikasikan dengan hasil temuan data. 

Bagi pihak Joger diharapkan penelitian ini bisa memberikan sedikit 

masukan berupa penataan barang yang ada di dalam Pabrik Kata-kata Joger. 

Sehingga konsumen Joger lebih mendapat kemudahan dalam melihat produk-

produk yang dijual di Pabrik Kata-kata Joger. 

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan gambaran untuk penelitian 

dengan subjek penelitian yang sama, yaitu Joger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara 1 

Nama :  : Nana 

Pekerjaan : Pelajar SMP (Solo, Jawa Tengah) 

Motif 

Tanya : Keuntungan apa yang anda dapatkan setelah membeli produk 

                  Joger? 

Jawab : Punya style, kelihatan gaul. Keliatan kalau dari Bali kan dari 

                  Joger  

Tanya : Bagaimana kemudahan yang anda peroleh untuk mendapatkan 

                  produk Joger? 

Jawab : Kalau menurut aku sih iya, soalnya udah di pilah-pilah. Kalau di 

                 atas kan sandal, terus kalau masuk situ ada kaos-kaos. 

Tanya : Darimana anda tahu tentang Joger? 

Jawab : Dulu pertama kali ke Bali itu baru tahu. Soalnya masih kecil 

                  kalau gak salah SD kelas 5. Disuruh mampir ke Joger, terus 

                  mulai 

                  dari itu baru kenal sama Joger. 

Tanya : Kesan seperti apa yang anda dapatkan ketika berbelanja di Pabrik 

                 Kata-kata Joger? 

Jawab : Kesannya cocok buat oleh-oleh, barang-barangnnya unik, tentang 

                 Bali. 

Tanya : Apakah kesan tersebut membuat anda ingin kembali berbelanja di 

                 Pabrik Kata-kata Joger? 

 

 



Jawab : Pastinya! 

Tanya : Apakah anda sudah bisa menentukan produk terbaik yang 

                  ditawarkan Joger? 

Jawab : Iya sih, iya! 

Tanya : Menurut anda, apakah Joger sudah memberikan informasi tentang 

                 produk terbarunya kepada anda? 

Jawab : Selama ini tidak. 

Tanya : Menurut anda apakah Joger sudah cukup menyediakan produk 

                 yang sesuai dengan keinginan anda dari segi harga yang 

                 ditawarkan oleh Joger? 

Jawab : Tadi sih udah cukup. Aku kan mau sandal-sandal yang warna 

                  hitam, mau yang tulisannya seperti ini. Udah tersedia. 

Tanya : Menurut anda apakah Joger sudah cukup menyediakan produk 

                 yang sesuai dengan keinginan anda dari segi harga yang 

                 ditawarkan oleh Joger? 

Jawab : Tidak. 

Perilaku Konsumen 

Tanya : Bagaimana anda bisa memperoleh informasi berkaitan dengan 

                  produk Joger? 

Jawab : Kebanyakan sih lihat teman yang pakai produknya Joger. Jadi 

                  pengen. Kalau ke Bali kan mampir ke Joger. 

Tanya : Menurut anda apakah Joger sudah cukup menyediakan alternatif 

                 merchandise yang sesuai dengan keinginan anda? 

 

 



Jawab : Udah sih. Seperti yang tadi kan ada kaos yang kecil itu diberi 

                 pintu yang kecil. Cuma yang masyarakat kecil (anak kecil) yang 

                 bisa masuk. Unik gitu lah. 

Tanya : Merchandise apa yang anda inginkan? 

Jawab : Kaos. Soalnya unik. kalau dibaca memberikan inspirasi. 

Tanya : Apakah anda selalu berbelanja di Joger saat berkunjung ke Bali? 

Jawab : Harus! 

Tanya : Apa alasan/motif anda memilih dan membeli merchandise 

                   tersebut? 

Jawab : Soalnya Joger itu udah terkenal. Kalau ke Bali, terus beli oleh 

                 olehnya ke Joger, beli kaosnya, beli sandalnya. Yang paling aku 

                 suka itu kaos sama sandal. 

Tanya : Apakah anda pernah mendapatkan produk Joger dengan kualitas 

                 tidak baik? 

Jawab : Belum, belum pernah. 

Perceived quality 

Tanya : Menurut anda, bagaimana kreativitas Joger dalam mengolah 

                  disain dan kata-kata ke dalam setiap item yang dijual di Pabrik 

                  Kata-kata Joger? 

Jawab : Menurut saya, seperti dikaos-kaos atau barang yang lainnya yang 

                 ada tulisannya. Menurut saya itu menarik bagi para pembacanya, 

                 seperti kaos itu. Itu kalau kita abaca itu kaya ada rasa “Iya’I” 

                 bagus, mau beli. 

 

 



Tanya : Kreativitas seperti apa yang inginkan terhadap produk Joger? 

Jawab : Menurutku sih yang tulisannya menarik yang kalau kita liat tu 

                  lucu ini kaya apa, anu kali anu sama dengan dua anu, apa gitu, 

                  lucu sekali. 

Tanya : Keramahan seperti apa yang anda dapatkan dari pelayanan di 

                  Pabrik Kata-kata Joger? 

Jawab : Kalau saya tadi kan juga tanya “ini kalau tas ini dimana?” Sudah 

                 ditunjukin sam mbak-nya. Terus Kasirnya yang di kasir tu juga 

                 ramah. 

Tanya : Garansi seperti apa yang diberikan Joger kepada anda setelah 

                  anda membeli produk Joger? 

Jawab : Kalau setau aku sih enggak 

Tanya : Apakah Joger memberikan kualitas produk yang baik? 

Jawab : Kualitas menurutku udah baik. Kalau sandal-sandalnya sudah 

                  terkenal. Kalau orang pake itu, Joger, begitu. Menurutku udah 

                  baik. 

Tanya : Bagaimana ketahanan produk Joger yang sudah anda miliki 

                  sebelumnya? 

Jawab : Ya kalau kenyataanya sih sandal yang agak tipis gampang kotor, 

                 dibagian bawah jari-jari itu rusak-rusak hilang karetnya. Kalau 

                  kaos kualitasnya baik, tulisannya, gambar-gambarnnya itu lucu. 

                  Jadi menarik. 

Tanya : Menurut anda bagaimana konsistensi Joger dalam segala aspek 

                  penilaian anda secara keseluruhan (pelayanan, produk, harga, 

 

 



                  kreativitas, dan lain sebagaiinya) terhadap Joger dari pembelian 

                  sebelumnya sampai pembelian yang anda lakukan sekarang? 

Jawab : Kalau menurutku barang-barangnnya itu tetap saja. Harganya 

                  memang agak mahal sih. Itu seperti sudah ciri khas Joger. “Joger 

                  kan Jelek terus mahal sekali” seperti itu. Tapi kalau bagi saya, 

                  Joger itu jadi ciri khas-nya kalau orang ke Bali terus belanja di 

                  Joger. 

Tanya : Apakah anda tertarik untuk kembali berbelanja di Pabrik Kata 

                  kata Joger? 

Jawab : Ya pingin sih kapan-kapan kalau ke Bali lagi. 

Tanya : Inovasi seperti apa yang anda inginkan dari Joger yang kaitannya 

                 dengan produk-produk yang ditawarkan Joger? 

Jawab : Menurutku sih kalau bisa ada diskon, supaya bisa menarik 

                   costumer lebih banyak, kan ada keuntungan sendiri. 

Tanya : Menurut anda, bagaimana kualitas merchandise Joger secara 

                   keseluruhan (kaos, sandal, gantungan, kunci, dan lain-lain)? 

Jawab : Ya itu tadi seperti aku bilang, sandal Joger yang tipis  gampang 

                  rusak. 

Tanya : Produk apa yang paling ingin anda beli ketika berbelanja di 

                  Pabrik Kata-kata Joger? 

Jawab : Sebenarnya kaos. Soalnya unik. Jadi, setiap kaos ada tulisan yang 

                 beda-beda. menarik gitu lah, tulisannya lucu, kalau dibaca 

                 memberikan inspirasi. 

 

 

 



Transkrip Wawancara 2 

Nama  : Ifan Rachaman 

Pekerjaan : Mahasiswa (UGM, Yogyakarta) 

Motif 

Tanya : Keuntungan apa yang anda dapatkan setelah membeli produk 

               Joger? 

Jawab : Setelah saya membeli dan memakai produk Joger terlihat keren. Bisa jadi 

             pusat perhatian orang, mungkin kenal atau tidak kenal mereka mencoba 

             membaca baju yang kita pakai.  

Tanya : Apakah anda mendapatkan kualitas produk yang baik di bandingkan 

              produk sejenis? 

Jawab : Menurut saya pribadi, semua sama-sama memiliki kualitas yang bagus. 

              Kalau Joger khas-nya Bali, kalau Dagadu khas-nya Jogja, mereka punya 

              ciri khas masing-masing yang sulit kita bandingkan. 

Tanya : Bagaimana kemudahan yang anda peroleh untuk mendapatkan produk 

              Joger? 

Jawab : Mungkin karena saya tinggal di Jogja, ingin ke Bali tidak bisa setiap hari. 

Tanya : Darimana anda tahu tentang Joger? 

Jawab : Pertama kali tahu itu waktu saya masih SD lihat orang pakai baju Joger. 

             Lalu saya bertanya “dari mana sih Joger itu?” Kemudian saya baru tahu 

             ternyata itu oleh-oleh khas Bali. Semacam Dagadu di Jogja. 

Tanya : Kesan seperti apa yang anda dapatkan ketika berbelanja di Pabrik Kata 

              kata Joger? 

 

 



Jawab : Yang pertama saya kagum dari Joger adalah kreativitas dalam 

               menciptakan kata-kata yang menarik, seperti kata-kata cinta, kata-kata 

               seputar kehidupan. Inti yang saya ambil dari Joger adalah kreativitas. 

Tanya : Apakah kesan tersebut membuat anda ingin kembali berbelanja di Pabrik 

             Kata-kata Joger? 

Jawab : Jelas ingin 

Tanya : Apakah anda sudah bisa menentukan produk terbaik yang ditawarkan 

              Joger? 

Jawab : Saya pikir semua bagus disini. Dari disain, kualitas kain. Seperti saya 

             bilang tadi sesuai harganya. 

Tanya : Menurut anda, apakah Joger sudah memberikan informasi tentang produk 

             terbarunya kepada anda? 

Jawab : Mungkin saya belum tahu dimana saya bisa dapat informasinya. 

Tanya : Menurut anda apakah Joger sudah cukup menyediakan produk yang 

              sesuai dengan keinginan anda dari segi harga yang ditawarkan oleh 

              Joger? 

Jawab : Dari segi harga saya pribadi sudah sesuai dengan kantong saya, harganya, 

             kualitasnya, dan disainnya. 

Tanya : Apakah anda mendapatkan penawaran khusus dari Joger ketika 

               berbelanja di Pabrik Kata-kata Joger? 

Jawab : Saya kira saya belum dapat. 

 

 

 

 



Perilaku konsumen 

Tanya : Bagaimana anda bisa memperoleh informasi berkaitan dengan produk 

              Joger? 

Jawab : Dari teman-teman, dari saudara saya. 

Tanya : Menurut anda apakah Joger sudah cukup menyediakan alternatif 

              merchandise yang sesuai dengan keinginan anda? 

Jawab : Cukup saya piker. Joger sudah cukup lengkap menyediakan oleh-oleh 

              khas Bali. 

Tanya : Merchandise apa yang anda inginkan? 

Jawab : Kaos saja, yang lain menyesuaikan titipan. Seperti yang sudah saya 

              bilang tadi. 

Tanya : Apakah anda selalu berbelanja di Joger saat berkunjung ke Bali? 

Jawab : Ya pasti, beda dari mall dan pasar walaupun ramenya saingan sama 

              pasar. 

Tanya : Apa alasan/motif anda memilih dan membeli merchandise tersebut? 

Jawab : Pertama, Joger itu ciri khas-nya Bali, oleh-oleh khas Bali, dan mereka 

              hanya punya satu toko dan sedikit kemungkinan adanya produk-produk 

              bajakan dari Joger. 

Tanya : Apakah anda pernah mendapatkan produk Joger dengan kualitas tidak 

              baik? 

Jawab : Ya, sandal jepitnya kurang nyaman. Di bagian alas kaki nya terlalu licin. 

             Kalau kena air bisa kepeleset 

 

 



Perceived quality 

Tanya : Menurut anda, bagaimana kreativitas Joger dalam mengolah 

                disain dan kata-kata ke dalam setiap item yang dijual di Pabrik 

                Kata-kata Joger? 

Jawab : kalau saya lihat disainnya cukup unik dan bagus. Mungkin 

                 mereka juga sangat kreatif dalam merangkai kata-kata disetiap 

                 baju atau jaket yang mereka pasarkan. 

Tanya : Kreativitas seperti apa yang inginkan terhadap produk Joger? 

Jawab : Sebenarnnya saya kurang tahu. Tetapi kalau saya lihat, sekarang 

                ini mereka sudah cukup kreatif dalam merangkai kata-kata yang 

                mereka buat karena dari ribuan baju yang mereka jual semua kata 

                katanya berbeda. 

Tanya : Keramahan seperti apa yang anda dapatkan dari pelayanan di 

                Pabrik Kata-kata Joger? 

Jawab : Saya lihat pelayanannya cukup memuaskan saya. 

Tanya : Garansi seperti apa yang diberikan Joger kepada anda setelah 

                anda membeli produk Joger? 

Jawab : Tidak ada garansi. 

Tanya : Apakah Joger memberikan kualitas produk yang baik? 

Jawab : Sesuai dengan harga yang mereka tawarkan, cukup bagus  

Tanya : Bagaimana ketahanan produk Joger yang sudah anda miliki 

                 sebelumnya? 

 

 



Jawab : Sebelumnya saya pernah punya kaos Joger dari teman saya waktu 

               berkunjung ke sini. Waktu itu tahun 2007 sampai tahun 2010 

               bahan kaosnya itu masih bagus. 

Tanya : Menurut anda bagaimana konsistensi Joger dalam segala aspek 

                penilaian anda secara keseluruhan (pelayanan, produk, harga, 

                kreativitas, dan lain sebagaiinya) terhadap Joger dari pembelian 

                sebelumnya sampai pembelian yang anda lakukan sekarang? 

Jawab : Dari pelayanan sudah cukup baik, cukup bagus. Dari segi 

                 kreativitas sudah oke lah, terutama disain kata-katanya. Mungkin 

                 mereka (Joger) setiap hari merangkai kata-kata untuk ribuan baju 

                 yang mereka jual. Satu lagi, kalau bisa tokonya di lebarkan lagi 

                 untuk kemudahan para konsumen. 

Tanya : Apakah anda tertarik untuk kembali berbelanja di Pabrik Kata 

                kata Joger? 

Jawab : Jelas tertarik. 

Tanya : Inovasi seperti apa yang anda inginkan dari Joger yang kaitannya 

                dengan produk-produk yang ditawarkan Joger? 

Jawab :  Mungkin saya pikir sudah cukup. Di sini sudah ada baju, kaos, 

                 sweater, celana pendek, mungkin sudah cukup bagus. Kalau 

                 mereka mengembangkan produk baru lagi, mereka (Joger) perlu 

                 untuk melakukan segmentasi pasar lagi dan mungkin itu sulit 

                 untuk mereka (Joger) karena mereka sudah punya ciri kahas 

                 dikaos dan semacamnya. 

Tanya : Menurut anda, bagaimana kualitas merchandise Joger secara 

                 keseluruhan (kaos, sandal, gantungan, kunci, dan lain-lain)? 

 

 



Jawab : Kualitas kalau dilihat dari disain, unik, menarik. Dari segi harga 

                sesuai dengan yang mereka tawarkan, harga mahal kualitas bagus. 

Tanya : Apakah anda pernah mendapatkan kecacatan dari produk Joger? 

Jawab : Sampai saat ini belum pernah.  

Tanya : Produk apa yang paling ingin anda beli ketika berbelanja di 

                Pabrik Kata-kata Joger? 

Jawab : Saya tadi beli kaos dan sweater. Karena saya lihat disain-nya 

                bagus dan kata-katanya menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara 3 

Nama  : Sri Lestari 

Pekerjaan : PNS (Bekasi, Jawa Barat) 

Motif 

Tanya : Keuntungan apa yang anda dapatkan setelah membeli produk 

               Joger? 

Jawab : Dapat dipergunakan langsung, cocok sebagai oleh-oleh kalau saya pernah 

             berkunjung ke Bali. Karena Joger hanya ada di Bali. 

Tanya : Apakah anda mendapatkan kualitas produk yang baik di bandingkan 

              produk sejenis? 

Jawab :  Saya tidak mau menyebut merk, tapi ada. 

Tanya : Bagaimana kemudahan yang anda peroleh untuk mendapatkan produk 

              Joger? 

Jawab : Sulit sebenarnya tidak. Tapi karena hanya ada di Bali dan kita pasti tidak 

             bisa setiap hari ke Joger kecuali kalau bukan rumah kita yang di Bali. 

             Mungkin itu yang membuat kita mau belanja di Joger. 

Tanya : Darimana anda tahu tentang Joger? 

Jawab : Awalnya saya tahu dari teman yang pernah datang ke Bali 

Tanya : Kesan seperti apa yang anda dapatkan ketika berbelanja di Pabrik Kata 

              kata Joger? 

Jawab : Selain ramai dengan dekorasinya, di Joger juga ramai orang-orang 

               belanja, apa lagi waktu liburan sekolah. 

 

 



Tanya : Apakah kesan tersebut membuat anda ingin kembali berbelanja di Pabrik 

             Kata-kata Joger? 

Jawab : Rasanya kalau ke Bali tidak ke Joger itu ada yang kurang. Karena tempat 

             untuk membeli oleh-oleh dari Bali yang paling cocok hanya di Joger 

Tanya : Apakah anda sudah bisa menentukan produk terbaik yang ditawarkan 

              Joger? 

Jawab : Ya, khususnya kaos. Karena pengalaman saya belanja di Joger kadang 

              dapat kaos yang ukurannya untuk turis asing yang ukuran badannya lebih 

              besar. 

Tanya : Menurut anda, apakah Joger sudah memberikan informasi tentang produk 

             terbarunya kepada anda? 

Jawab : Kalau itu saya tidak tahu. 

Tanya : Menurut anda apakah Joger sudah cukup menyediakan produk yang 

              sesuai dengan keinginan anda dari segi harga yang ditawarkan oleh 

              Joger? 

Jawab : Menurut saya sudah, harganya sesuai dengan kualitas produknya. 

Tanya : Apakah anda mendapatkan penawaran khusus dari Joger ketika 

               berbelanja di Pabrik Kata-kata Joger? 

Jawab : Bukan penawaran tapi kemudahan pembayaran bisa dengan ATM atau 

              kartu kredit. 

 

 

 

 

 



Perilaku konsumen 

Tanya : Bagaimana anda bisa memperoleh informasi berkaitan dengan produk 

              Joger? 

Jawab : Datang langsung ke Pabrik Kata-kata Joger 

Tanya : Menurut anda apakah Joger sudah cukup menyediakan alternatif 

               merchandise yang sesuai dengan keinginan anda? 

Jawab : Sudah, karena banyak pilihan yang bisa didapat dalam satu tempat. 

Tanya : Merchandise apa yang anda inginkan? 

Jawab : Kaos, sandal, tas, aksesoris, dan tergantung titipan juga. 

Tanya : Apakah anda selalu berbelanja di Joger saat berkunjung ke Bali? 

Jawab : Ya, karena tempatnya yang unik tidak seperti di pasar atau mall. 

Tanya : Apa alasan/motif anda memilih dan membeli merchandise tersebut? 

Jawab : Sesuai dengan selera keluarga, awet, harganya cukup terjangkau. 

Tanya : Apakah anda pernah mendapatkan produk Joger dengan kualitas tidak 

              baik? 

Jawab : Ya, sandal jepitnya kurang nyaman. Di bagian alas kaki nya terlalu licin. 

             Kalau kena air bisa kepeleset 

 

 

 

 

 



Perceived quality 

Tanya : Menurut anda, bagaimana kreativitas Joger dalam mengolah 

                 disain dan kata-kata ke dalam setiap item yang dijual di Pabrik 

                 Kata-kata Joger? 

Jawab : Menarik, keren, dan pasti bermutu. Apa lagi kata-katanya yang 

                selalu bisa memberikan sesuatu pemahaman kepada diri sendiri. 

Tanya : Kreativitas seperti apa yang inginkan terhadap produk Joger? 

Jawab : Kata-kata yang menarik untuk segala usia, mulai dari anak-anak 

                sampai orang tua. Pasti semua orang suka. 

Tanya : Keramahan seperti apa yang anda dapatkan dari pelayanan di 

                Pabrik Kata-kata Joger? 

Jawab : Senyum dan sapaan “good mornig, selamat pagi” itu sangat khas 

                sekali kalo saya datang ke Joger. 

Tanya : Garansi seperti apa yang diberikan Joger kepada anda setelah 

                anda membeli produk Joger? 

Jawab : Kalau dari kaos yang saya beli mungkin tidak ada garansi, tapi 

                sebelum saya ke Joger sekarang ini, saya sempat beli jam dinding 

                dan itu ada garansi selama tiga bulan dan cukup mengirim barang 

                saja tidak perlu sampai datang ke Joger lagi. 

Tanya : Apakah Joger memberikan kualitas produk yang baik? 

Jawab : Ya, tapi ada beberapa item yang saya sudah pernah beli dan 

                menurut saya itu kurang baik.  

 

 



Tanya : Bagaimana ketahanan produk Joger yang sudah anda miliki 

                 sebelumnya? 

Jawab : Kalau kaos sih cukup awat. Saya pernah belikan untuk anak saya 

                sudah agak lama tapi masih bagus kalo dipakai, tapi itu dulu. 

Tanya : Menurut anda bagaimana konsistensi Joger dalam segala aspek 

                penilaian anda secara keseluruhan (pelayanan, produk, harga, 

                kreativitas, dan lain sebagaiinya) terhadap Joger dari pembelian 

                sebelumnya sampai pembelian yang anda lakukan sekarang? 

Jawab : Dari dulu saya belikan untuk keluarga saya kualitasnya cukup 

                bagus dan konsisten. Kalau harga beda dulu, beda sekarang. 

                Sesuai dengan perkembangan perekonomian. 

Tanya : Apakah anda tertarik untuk kembali berbelanja di Pabrik Kata 

                kata Joger? 

Jawab : Iya, pasti! Karena anak saya itu ingin punya koleksi Joger dari 

                atas kepala sampai ujung kaki. 

Tanya : Inovasi seperti apa yang anda inginkan dari Joger yang kaitannya 

                dengan produk-produk yang ditawarkan Joger? 

Jawab :  Apa ya? Saya juga bingung kalo masalah inovasi. Serba kejutan 

                 lah kalo di Joger. 

Tanya : Menurut anda, bagaimana kualitas merchandise Joger secara 

                 keseluruhan (kaos, sandal, gantungan, kunci, dan lain-lain)? 

Jawab : Bagus-bagus produknya, tapi ada beberapa yang masih menang 

                tempat lain. 

Tanya : Apakah anda pernah mendapatkan kecacatan dari produk Joger? 

 

 



Jawab : Sebenarnnya bukan cacat, tapi reject ada. Tapi keuntungannya 

                harganya turun jadi sekitar Rp 40.000  

Tanya : Produk apa yang paling ingin anda beli ketika berbelanja di 

                Pabrik Kata-kata Joger? 

Jawab : Kaos saja yang paling utama. Yang lain menyesuaikan titipan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara 4 

Nama  : Jaka Surya 

Pekerjaan : Pegawai Djasa Marga (Jakarta) & Wirausaha Distro (Bandung) 

Motif 

Tanya : Keuntungan apa yang anda dapatkan setelah membeli produk 

                Joger? 

Jawab : keuntungannya hanya rasa PD (percaya diri) sudah ke Bali. Kalau 

               ke Bali tidak beli Joger tidak afdol (cukup). Pasti kalo ke Bali beli 

               merchandise di Joger. 

Tanya : Apakah anda mendapatkan kualitas produk yang baik di 

                 bandingkan produk sejenis? 

Jawab : Kalau produk quality-nya masih oke. Kalo dibandingkan dengan 

               produk luar seperti Billabong, mereka hanya menang di-brand 

               kalau secara kualitas sebanding. Brand yang membuat mereka 

               (Billabong) lebih. Karena Joger produk local. 

Tanya : Bagaimana kemudahan yang anda peroleh untuk mendapatkan 

                produk Joger? 

Jawab : Saya kurang tahu, apa sekarang ini sudah bisa memakai kartu 

                kredit atau belum? Saya sendiri belum bertransaksi. Sepertinya 

                sudah, Merk sekelas Joger sepertinya sudah bisa transaksi dengan 

                kartu kredit. 

Tanya : Darimana anda tahu tentang Joger? 

 

 



Jawab : Awal tahun 2003 waktu saya masih SMA. Pada saat itu teman 

                teman berkumpul di kos, tiba-tiba pada saat itu muncul ide “kita 

                ke Bali” naik mobil dari Bandung. Memang pada saat itu waktu 

                kita sampai di Bali belum ada tujuan pasti hanya ke pantai. Saya 

                hanya bertanya keorang-orang sekitar, ”kalau di Bali itu khas-nya 

                apa?” dan akhirnya bisa sampai ke Joger. 

Tanya : Kesan seperti apa yang anda dapatkan ketika berbelanja di Pabrik 

                Kata-kata Joger? 

Jawab : Yang jelas kesannya lebih bangga. 

Tanya : Apakah kesan tersebut membuat anda ingin kembali berbelanja di 

               Pabrik Kata-kata Joger? 

Jawab : Pasti. Anak dan keponakan dari tadi BBM (Black Barry 

                Messager) “beliin Joger”, begitu katanya dan sudah saya belikan 

                dari mulai sandal, kaos, sampai gantungan kunci. 

Tanya : Apakah anda sudah bisa menentukan produk terbaik yang 

                 ditawarkan Joger? 

Jawab : Kalau produk terbaik hanya kaos. Tujuan utama saya ke Joger 

                yang ada di benak saya hanya beli kaos. Ternyata setelah saya 

                kesini sudah ada banyak perubahan, ada item baru seperti, tas-tas, 

                dan lain-lain, termasuk sandal, dulu belum ada sandal. Kalau saya 

                peribadi pemilihannya berdasarkan kesesuaian karakter orang 

                yang ingin saya beri. Seperti tadi saya ceritakan, kalau keponakan 

                saya nilainya sangat jelek, tetapi pasti ada sisi positifnya. 

                Mungkin setelah memakai kaos ini dia akan jadi PD (percaya 

                diri), karena tulisannya “Yang pakai baju ini hanya orang-orang 

                pintar.” Supaya memacu dia. Kadang-kadang untuk anak sendiri 

                untuk member motifasi ada sisi positifnya. 

 

 



Tanya : Menurut anda, apakah Joger sudah memberikan informasi tentang 

               produk terbarunya kepada anda? 

Jawab : Kalau produk terbarunya saya belum. Saya juga belum melihat 

                apakah sudah ada webside-nya sendiri dari Joger. Karena saya 

                sudah tahu dari dulu jadi, saya tidak mencari informasi tentang 

                Joger.  

Tanya : Menurut anda apakah Joger sudah cukup menyediakan produk 

                yang sesuai dengan keinginan anda dari segi harga yang 

                ditawarkan oleh Joger? 

Jawab : Kalau harga masih kompetitif, masih bagus. Kaos seharga 60-70 

                ribu masih bagus. Bandung juga harga-harga kaos di Distro juga 

                hampir sama bahkan ada yang sampai Rp 100.000. Tapi kalo di 

                Joger masih oke. Untuk standart masih kualitas yang sama. 

Tanya : Apakah anda mendapatkan penawaran khusus dari Joger ketika 

                berbelanja di Pabrik Kata-kata Joger? 

Jawab : Belum pernah, mungkin ada event-event atau promo-promo. 

                 Kalau saya belanja di Billabong, setelah belanja Rp 1.000.000 

                 saya langsung dapat member dan setiap kali transaksi itu saya 

                 dapat 10% dan pada saat saya ulang tahun itu saya dapat 

                 keringanan lagi 30%. Tapi kalo di Joger saya belum tahu ada hal 

                 semacam itu atau tidak?  

 

 

 

 

 

 



Perilaku konsumen 

Tanya : Bagaimana anda bisa memperoleh informasi berkaitan dengan 

                 produk Joger? 

Jawab : Kalau informasi saya tidak mencari. Karena produk Joger sudah 

               booming (terkenal) jadi saya gak perlu untuk mencari 

               informasinya, hanya mencari lokasinya karena lupa lagi. 

Tanya : Menurut anda apakah Joger sudah cukup menyediakan alternatif 

               merchandise yang sesuai dengan keinginan anda? 

Jawab : Saya lihat sudah cukup, sudah terwakili dari semua aspek. 

                Termasuk khas-nya dari Bali itu ada disini. Jadi, orang kalau 

                melihat kesini sudah bisa mendapatkan yang dia cari dari ke-khas 

                -annya atau pun dari hand made-nya sudah cukup. 

Tanya : Merchandise apa yang anda inginkan? 

Jawab : Kaos kata-kata-nya yang paling saya cari. 

Tanya : Apakah anda selalu berbelanja di Joger saat berkunjung ke Bali? 

Jawab : Kalo saya sih selalu. Saya ke Bali dalam dua tahun satu kali. Pasti 

               saya selalu mampir ke Joger. 

Tanya : Apa alasan/motif anda memilih dan membeli merchandise 

                 tersebut? 

Jawab : Sebenarnnya saya hanya mengejar brand Joger saja. Karena 

                 sudah punya nama. Kalau ke Bali tidak beli baju di Joger belum 

                 puas. 

 

 



Tanya : Apakah anda pernah mendapatkan produk Joger dengan kualitas 

                tidak baik? 

Jawab : Tidak. Hanya beberapa tahun yang lalu saya berkunjung ke Joger 

                itu sangat penuh dan berdesak-desakan. 

Perceived quality 

Tanya : Menurut anda, bagaimana kreativitas Joger dalam mengolah 

                disain dan kata-kata ke dalam setiap item yang dijual di Pabrik 

                Kata-kata Joger? 

Jawab : Awal pertama saya kesini itu awal 2003, waktu saya masih SMA 

               di sini memang sudah ada Joger. Memang khas di Bali itu adalah 

               kaos kata-kata Joger dan sudah sempat beli. Mungkin kalau di 

               daerah Jogja itu ada Dagadu, mungkin disetiap daerah punya khas 

               tersendiri, terutama untuk Joger salah satu awal kaos dengan kata 

               kata. Tetapi setelah saya kembali ke Joger sudah ada 

               perkembangan lain yang lebih bermunculan seperti kreativitas, 

               lukisan, ukuran-ukiran kayu, dan keramik. 

Tanya : Kreativitas seperti apa yang inginkan terhadap produk Joger? 

Jawab : Kreativitas untuk kaos sendiri, saya melihat dari kata-katanya 

                lebih dikembangkan lagi, tetapi jangan memunculkan ejekan dan 

                RAS kalau bisa jangan. Karena Joger mengundang banyak tamu 

                dengan berbagai RAS, agama, perilaku, dan sikap. Kurang lebih 

                di smooth (perhalus) lagi. Mungkin ada orang yang akan 

                tersinggung. Kebetulan saya beli kaos untuk keponakan saya 

                kebetulan nilai keponakan saya sangat jelek. Mungkin dengan 

                saya membeli kaos ini muncul motivasi dari dia untuk lebih PD 

                (percaya diri). 

 

 



Tanya : Keramahan seperti apa yang anda dapatkan dari pelayanan di 

                Pabrik Kata-kata Joger? 

Jawab : Pelayanan sudah oke! Hanya penataan barang yang kurang, 

                 seperti kaos yang menumpuk dan tidak tertata. Mungkin kalau 

                 untuk kedepannya disusun dengan sistem gantungan akan lebih 

                 rapi, jadi orang yang datang tidak mengacak-acak dan orang juga 

                 akan lebih ditail mencari model kaos dan tulisan.  

Tanya : Garansi seperti apa yang diberikan Joger kepada anda setelah 

                 anda membeli produk Joger? 

Jawab : Sepertinya tidak. Dulu waktu beli saya langusng pulang. Tetapi 

                baju yang saya beli walopun sudah beberapa tahun masih saya 

                simpan karena ada memori tersendiri. 

Tanya :  Apakah Joger memberikan kualitas produk yang baik? 

Jawab :  Kalau dari kualitas saya rasa sudah cukup.  

Tanya : Bagaimana ketahanan produk Joger yang sudah anda miliki 

                 sebelumnya? 

Jawab : Sebenarnya saya dari Bandung dan mempunyai usaha Distro kaos 

                jadi bisa mengerti. Saya rasa sudah cukup dengan variable 

                harganya. Harganya kompetitif. 

Tanya : Menurut anda bagaimana konsistensi Joger dalam segala aspek 

                penilaian anda secara keseluruhan (pelayanan, produk, harga, 

                kreativitas, dan lain sebagaiinya) terhadap Joger dari pembelian 

                sebelumnya sampai pembelian yang anda lakukan sekarang? 

Jawab : Saya lihat secara umum bisa dikatakan bagus. Salah satu produk 

                dari Bali yang bisa menjadi icon dari Bali salah satunya Joger. 

 

 



                Dari segi pelayanan sih semuanya bagus, banyak perkembangan 

                dari tahun ke tahun sudah banyak perkembangan yang berarti 

                seperti, kreativitas, seni-nya, dan memunculkan ide-ide kreatif 

                yang lain padahal awalnya hanya menjual kaos. Sekarang ini saya 

                liat sudah banyak perkembangan. 

Tanya : Apakah anda tertarik untuk kembali berbelanja di Pabrik Kata 

                kata Joger? 

Jawab : Pasti! Kalau dulu saya kesini untuk pribadi. Kalau sekarang saya 

               beli untuk anak, istri, dan keponakan. Pasti yang dicari Joger. 

               Kalau saya datang ke Joger pasti yang dicari Joger. Selain kaos 

               barong, selah satunya Joger. 

Tanya : Inovasi seperti apa yang anda inginkan dari Joger yang kaitannya 

               dengan produk-produk yang ditawarkan Joger? 

Jawab :  Kalau inovasi mungkin dari segi lahan. Mungkin untuk ke 

                   depannya memang memungkinkan ini bisa diperluas 

                   gedungnnya, diberi tingkat atau di lebarkan. Saya sendiri begitu 

                   masuk ke dalam sudah bejubel (penuh sesak). Katanya dulu 

                   sempat ada pembatasan untuk masuk Joger, jadi konsumen 

                   harus menunggu di luar. Hal itu betul atau tidak saya kurang 

                   tahu? Karena terlalu padat, ruang lingkupnya terbatas mungkin 

                   untuk ke depannya lebih focus dirubah lebih luas lagi. Jadi, si 

                   pengunjung pun akan merasa nyaman, dan lebih enak. 

Tanya : Menurut anda, bagaimana kualitas merchandise Joger secara 

                keseluruhan (kaos, sandal, gantungan, kunci, dan lain-lain)? 

Jawab : Cukup bagus. 

Tanya : Apakah anda pernah mendapatkan kecacatan dari produk Joger? 

 

 



Jawab : Tidak, selama ini saya belum pernah mengalami hal itu. Masih 

                oke-oke saja. 

Tanya : Produk apa yang paling ingin anda beli ketika berbelanja di 

                 Pabrik Kata-kata Joger? 

Jawab : Kaos kata-kata. Saya fokusnya ke situ. Yang lainnya hanya 

                sambil liat-liat, seperti pernak pernik mungkin ada tujuan lain 

                yang saya cari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


