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BAB IV 

GAMBARAN DAN OBJEK PENELITIAN 

4.1 Sejarah Giyomi 

Di zaman modern ini gaya hidup cenderung lebih menuntut wanita 

maupun pria agar lebih memperhatikan penampilannya, tidak hanya 

penampilan fisik (kulit, wajah, dan tubuh) namun penampilan dalam 

berbusana pun juga, karena seseorang akan terlihat percaya diri apabila 

penampilannya sangat total dan nyaman dipandang oleh orang lain (good 

looking). 

Perkembangan gaya hidup seseorang inilah yang membuat Yudha 

Prasetyo selaku CEO di online shop Giyomi untuk memberikan warna baru 

terhadap fashion jaman sekarang khususnya remaja, Giyomi merupakan local 

brand bisnis keluarga asal Surabaya yang dirintis oleh kakak beradik, yaitu 

Yudha Prasetyo, Meldy Prasetyo dan Nadia Prasetyo. 

Sebelum merintis Giyomi, Yudha dan adik-adiknyanya pada tahun 2013 

telah mencoba untuk menjadi pebisnis yaitu menjadi reseller barang-barang 

seperti case handphone, hijab dan baju yang diambil dari supplier di Tanah 

Abang dan Bandung, dan karena besarnya peluang pasar membuat Yudha, 

Nadia dan Meldy terbesit lebih serius menjalankan usahanya di jalur fashion 

dengan memproduksi label sendiri, jalur fashion dipilih lantaran baju 

merupakan barang yang paling dicari oleh konsumen. sehingga dipertengahan 

2014 Yudha pun mulai mendirikan bisnisnya bersama keluarganya untuk 

memproduksi baju sendiri yang diberi label Giyomi. 
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Kata Giyomi diambil dari Bahasa Korea “Gwiyomi” yang artinya Lucu, 

namun Nadia yang merupakan juga perintis Giyomi sendiri menjelaskan 

bahwa awal mula ia menggunakan Giyomi itu iseng, tidak ada alasan tertentu 

mengapa menggunakan kata tersebut, karena orang Indonesia lebih mudah 

mengucapkan dan mengingat Giyomi yang tidak merubah arti dari kata 

Gwiyomi itu sendiri. 

Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Yudha pada 

tanggal 1 September 2018, menjelaskan bahwa produk Giyomi sendiri lebih 

difokuskan ke fashion cewek, karena yudha dan adik-adiknya ingin 

memberikan look pada fashion cewe yang berbeda dan lebih percaya diri, 

namun tidak hanya pakaian cewe saja, Giyomi juga memberikan produk 

untuk cowok seperti Jacket, Hoodie ataupu Flanel. Seiring berjalannya 

waktu, varian produk Giyomi pun semakin banyak dikenal oleh kalangan dan 

semakin banyak orang yang ingin datang untuk membeli secara langsung, 

adapun produk yang dijual ialah Sandal, Hijab, outfit Celana, maupun 

Pakaian. 

Untuk produk pakaian sampai dengan tahun 2018 Giyomi telah 

mengeluarkan 7 jenis tipe yaitu, Flanel, Blouse, Hoodie, Outer, Jumpsuit, 

Denim, Pallaso, dan Cullote, tidak hanya itu Giyomi juga mengeluarkan 

produk khusus pada saat moment lebaran, yaitu Ramadhan Series. Sehingga 

tidak usah ragu dengan produk yang diciptakan oleh Giyomi, karena bahan 

yang digunakan dengan pattern dan model tidak dapat ditemukan di store 

lain. Selain itu ciri khas dari Giyomi yang membedakan dengan online shop 

fashion lainnya adalah produk Giyomi tersedia dalam semua ukuran mulai 
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dari XS (Extra Small) sampai dengan XXXL (Extra Large), sehingga para 

konsumen pun tak perlu cemas dengan ukuran yang dibutuhkan telah 

disediakan. 

 Pusat Giyomi terletak di Jl. Kertajaya Indah Tengah VI H202, Manyar 

Sabrangan, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur dan memiliki cabang di 

Jl. Bunga Kopi No. 11, Malang, Jawa Timur. 

4.2 Profil Giyomi 

Alamat : Jl. Kertajaya Indah Tengah VI H202, Manyar Sabrangan, 

  Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur - 60116 

No. Telp : 087755291343 

Instagram : @Giyomi.Id 

Website : www.giyomi.co.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Peta Giyomi 
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4.3 Profil Karyawan Giyomi 

4.3.1 Pemilik dan Penanggung Jawab Giyomi 

Nama  : Yudha Prasetyo 

Jabatan  : CEO Giyomi 

Job Description  : 

- Pemilik sekaligus pimpinan perusahaan (Direksi)  jadi aktif 

menjalankan dan mensupervisi seluruh Divisi. 

- Mengontrol langsung beberapa Divisi yang memiliki peran penting. 

- Bertanggung jawab dalam semua hal yang berkaitan dengan 

promosi, penjualan, merancang strategi, serta mengawasi jalannya 

strategi. 

4.3.2 Pemilik serta Pengelola Akun Instagram dan Website Giyomi  

Nama  : Nadia Prasetyo 

Jabatan  : Bagian Produksi Pemasaran, serta Pengelola Akun 

Instagram @Giyomi 

Job Description  :  

- Mengkontrol di setiap pemasaran yang dilakukan agar sesuai 

dengan perencanaan yang telah disusun. 

- Bertanggung jawab terhadap hasil penjualan, penggunaan dana 

untuk produksi dan promosi. 

- Menjalin komunikasi dan mempromosikan produk yang ingin 

membangun brand image melalui Instagram. 

- Up to Date terhadap tren-tren baru dan memberikan sapaan unik 

bagi pelanggan. 

- Bertanggung jawab terhadap isi konten dan foto di Instagram. 
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4.4 Logo Giyomi 

 

4.5 Produk Giyomi 

Berbagai macam produk fashoin Giyomi, yaitu : 

1. Verde Flanel Shirt 

 

Sumber : https://www.instagram.com/giyomicatalog/ 

  Gambar 4.5 

 

https://www.instagram.com/giyomicatalog/
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Material : Flanel (Bahan lembut, menyerap keringat, tidak terawang, 

ringan dan hangat namun tidak gerah jika dipakai) 

Detail : 100% made by Giyomi tidak akan ditemukan di tempat 

lain 

Harga  : S-L 140.000, XL 150.000, XXL 160.000 

Detail Size : Lingkar Dada x Panjang x Lingkar Lengan x Panjang

 Tangan 

     S (96cm x 68cm x 44cm x 58cm) 

    M (100cm x 70cm x 46cm x 58cm) 

       L (108cm x 72cm x 48cm x 60cm) 

      XL (110cm x 74cm x 50cm x 54cm) 

     XXL (120cm x 75cm x 54cm x 63cm) 

2. Hoodie Giyomi Maroon 

 

Sumber : https://www.instagram.com/giyomicatalog/ 

  Gambar 4.5 

 

https://www.instagram.com/giyomicatalog/
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Material : Baby Terry (Bahan lembut, menyerap keringat, tidak 

terawang, ringan dan hangat namun tidak gerah jika 

dipakai) 

Detail : 100% made by Giyomi tidak akan ditemukan di tempat 

lain 

Harga  : S-L 155.000, XL 165.000 

Detail Size : Lingkar Dada x Panjang x Lingkar Lengan x Panjang 

Lengan 

     S (104cm x 60cm x 28cm x 49cm) 

     M (108cm x 60cm x 28cm x 49cm) 

     L (114cm x 64cm x 34cm x 52cm) 

     XL (122cm x 69cm x 46cm x 54cm) 

3. Alura Army Jumpsuit 

 

Sumber : https://www.instagram.com/giyomicatalog/ 

  Gambar 4.5 

 

https://www.instagram.com/giyomicatalog/
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Material : Kaos Rayon (Bahan adem, jatuh, tidak mengkilat, stretch 

nyaman, ringan dipakai dan tidak terawang) 

Detail : 100% made by Giyomi dengan potongan jumpsuit yang 

lucu dan furing dalam yang menyerap keringat 

Harga  : S-L 180.000 

Detail Size : Lingkar Dada x Panjang x Lingkar Perut x Lingkar 

Lengan 

    S (88cm x 118cm x 72cm x 50cm) 

     M (96cm x 121cm x 74cm x 50cm) 

     L (108cm x 132cm x 78cm x 52cm) 

4. Kalea Navy Outer 

 

Sumber : https://www.instagram.com/giyomicatalog/ 

  Gambar 4.5 

 

Material : Cotton Rayon (Bahan adem, lembut di kulit, tidak 

mengkilat, jatuh, nyaman dan ringan dipakai) 

https://www.instagram.com/giyomicatalog/
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Detail : 100% made by Giyomi dengan potongan outer dan tali 

pinggang 

Harga  : S-L 125.000, XL 135.000 

Detail Size : Lingkar Dada x Panjang x Lingkar Lengan x Panjang

 Lengan 

     S (108cm x 60cm x 42cm x 48cm) 

     M (110cm x 70cm x 48cm x 52cm) 

     L (114cm x 70cm x 48cm x 52cm) 

     XL (120cm x 75cm 52cm x 52cm) 

5. Aiko Beige Cullote 

 

Sumber : https://www.instagram.com/giyomicatalog/ 

  Gambar 4.5 

 

Material : Saten Jeruk (Bahan berstektur seperti kulit jeruk, lembut, 

tidak terawang, jatuh, nyaman, ringan dipakai) 

https://www.instagram.com/giyomicatalog/
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Detail : 100% made by Giyomi dengan 2 pilihan warna nude yang 

cantik dan dilengkapi dengan zipper bagian depan serta 2 

saku (kanan dan kiri) 

Harga  : S-L 125.000 

Detail Size : Pinggang x Panjang x Lingkar Paha 

     S (64cm x 86cm x 68cm) 

     M (70cm x 89cm x 68cm) 

     L (78cm x 91cm x 68cm) 

6. Syafa Mustard Cape 

 

Sumber : https://www.instagram.com/giyomicatalog/ 

  Gambar 4.5 

 

Material : High Quality Crepe (Bahan bertekstur lembut, tidak 

mengkilat, jatuh, nyaman dan ringan dipakai) 

Detail  : 100% made by Giyomi dengan potongan cape yang cantik 

Harga  : S-L 245.000, XL 255.000 

https://www.instagram.com/giyomicatalog/


46 

 

Detail Size : Lingkar Dada x Panjang x Lingkar Lengan x Panjang 

Lengan 

     S (92cm x 130cm x 40cm x 50cm) 

     M (96cm x 130cm x 42cm x 50cm) 

     L (100cm x 130cm x 44cm x 52cm) 

     XL (108cm x 135cm 48cm x 52cm) 

7. Holiday Jacket Terakota 

 

Sumber : https://www.instagram.com/giyomicatalog/ 

  Gambar 4.5 

 

Material : American Drill (Perpaduan bahan cotton dan polyster 

yang ringan, lembut, tidak  mudah kusut, nyaman 

digunakan, tidak stretch dan awet meskipun sudah dicuci 

berkali-kali) 

Detail : 100% made by Giyomi dengan bahan dan design yang 

nyaman 

https://www.instagram.com/giyomicatalog/
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Harga  : S 135.000, L 145.000 

Detail Size : Lingkar Dada x Panjang x Lingkar Perut x Lingkar 

Lengan x  Panjang Lengan 

     S (88cm x 118cm x 72cm x 50cm) 

     M (96cm x 121cm x 74cm x 50cm) 

     L (108cm x 132cm x 78cm x 52cm) 

8. Palasso Bilbao 

 

Sumber : https://www.instagram.com/giyomicatalog/ 

  Gambar 4.5 

 

Material : American Drill (Perpaduan bahan cotton dan polyster 

yang ringan, lembut, tidak  mudah kusut, nyaman 

digunakan, tidak stretch dan awet meskipun sudah dicuci 

berkali-kali) 

https://www.instagram.com/giyomicatalog/
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Detail : 100% made by Giyomi dengan detail potongan pants yang 

simple, terdapat potongan saku kanan dan kiri serta 2 saku 

di belakang 

Harga : S-L 150.000, XL 160.000, XXL 170.000, XXXL 180.000, 

XXXXL 190.000 

Detail Size : Pinggang x Panjang x Lingkar Paha x Lingkar Kaki

 Bawah 

     S (92cm x 91cm x 58cm x 30cm) 

     M (94cm x 91cm x 62cm x 32cm) 

     L (100cm x 94cm x 64cm x 34cm) 

     XL (106cm x 98cm x 66cm x 34cm) 

     XXL (112cm x 99cm x 68cm x 36cm) 

     XXXL (118cm x 99cm x 72cm x 38cm) 

     XXXXL (124cm x 102cm x 74cm x 40cm) 

9. Red Ragnar Trucker Denim 

 

Sumber : https://www.instagram.com/giyomicatalog/ 

  Gambar 4.5 

https://www.instagram.com/giyomicatalog/
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Material : Denim (Bahan bertekstur lembut, tidak kaku, tidak 

terawang, nyaman dan ringan dipakai) 

Detail  : 100% made by Giyomi dengan beberapa pilihan warna 

Harga  : S-M 210.000, L 220. 000 XL 230.000 

Detail Size : Lingkar Dada x Panjang x Lingkar Lengan x Panjang 

Tangan 

     S (104cm x 65cm x 46cm x 61cm) 

     M (106cm x 65cm x 48cm x 62cm) 

     L (112cm x 67cm x 50cm x 62cm) 

     XL (116cm x 67cm x 50cm x 63cm) 

10. Stila Army Blouse 

 

Sumber : https://www.instagram.com/giyomicatalog/ 

  Gambar 4.5 

 

Material : Cotton Rayon (Bahan adem, tidak mengkilat, jatuh, 

nyaman dan ringan dipakai) 

https://www.instagram.com/giyomicatalog/
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Detail : 100% made by Giyomi dengan design yang simple dan 

bahan yang nyaman 

Harga  : S-L 110.000, XL 120.000, XXL 130.000 

Detail Size : Lingkar Dada x Panjang x Lingkar Lengan x Panjang 

Lengan 

     S (90cm x 65cm x 41cm x 55cm) 

     M (95cm x 70cm x 42cm x 55cm) 

     L (100cm x 70cm x 44cm x 55cm) 

     XL (110cm x 72cm 48cm x 60cm) 

  XXL (120cm x 75cm x 50cm x 60cm) 

4.6 Akun Instagram online shop Giyomi 

Salah satu kegiatan komunikasi dalam hal pemasaran yang masih 

dijalankan oleh Giyomi hingga saat ini ialah memasarkan produk melalui 

akun Instagram, beragamnya media sosial seperti Instagram menjadi penyalur 

konsumen dalam produk fashion Giyomi yang masih bertahan sampai 

sekarang yang dilihat dari pertumbuhan belanja yang meningkat dari tahun ke 

tahun. 

Online Shop Giyomi melakukan penjualan produknya melalui sosial 

media seperti Website dan Instagram. Namun Giyomi lebih sering 

menggunakan Instagram @Giyomi.Id dikarenakan masyarakat luas sekarang 

ini kebanyakan menggunakan Instagram dan dirasa lebih efisien karena calon 

pembeli dapat dengan mudah untuk melihat detail produk yang di posting 

dalam media sosial tersebut. 
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Akun Instagram Giyomi dirasa sangat eyecatching dilihat dari 

postingan foto yang menggunakan warna pastel seperti peach, cream, 

tosca yang disesuaikan dengan produk Giyomi sendiri yang dominan 

dengan warna-warna tersebut, selain itu warna pastel juga menjadi 

warna favorit mengingat target market dari Giyomi sendiri merupakan 

mahasiswi dari usia 22 – 23 tahun dan pekerja wanita usia 23-28 tahun 

sehingga pemilik online shop Giyomi merasa lebih efektif jika 

mempromosikan produknya di Instagram, dalam akun Instagram 

official Giyomi @Giyomi.Id berjumlah 1595 postingan dan memiliki 

208K pengikut (followers) 

 

 Sumber : https://www.instagram.com/giyomi.id/ 

Gambar 4.6 

 




