
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Produksi 

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu 

benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. 

Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi 

jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan 

bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia 

untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam 

jumlah yang mockup ( Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). 

Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam 

sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi menjadi empat 

kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Namun pada 

perkembangannya, faktor sumber daya alam diperluas cakupannya menjadi seluruh benda, baik 

langsung dari alam maupun tidak, yang digunakan oleh perusahaan, yang kemudian disebut 

sebagai faktor fisik (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). 

Selain itu, beberapa ahli juga menganggap sumber daya informasi sebagai sebuah faktor 

produksi mengingat semakin pentingnya peran informasi di era globalisasi ini. Secara total, saat 

ini ada lima hal yang dianggap sebagai faktor produksi, yaitu tenaga kerja , modal, 

kewirausahaan , dan sumber daya informasi (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). 

Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak 

langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan 
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sebagai faktor produksi asli. Dalam faktor produksi tenaga kerja, terkandung unsur fisik, pikiran, 

serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat 

dikelompokan berdasarkan kualitas (kemampuan dan keahlian) dan berdasarkan sifat kerjanya. 

Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dapat dibagi menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga 

kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah 

tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya, 

misalnya dokter, insinyur, akuntan, dan ahli hukum. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja 

yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di 

bidangnya. Misalnya tukang listrik, montir, tukang las, dan sopir. Sementara itu, tenaga kerja 

tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan dan 

latihan dalam menjalankan pekerjaannya.Misalnya tukang sapu, pemulung, dan lain-lain 

(Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). 

Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja rohani dan tenaga 

kerja jasmani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan 

karsa. Misalnya guru, editor, konsultan, dan pengacara. Sementara itu, tenaga kerja jasmani 

adalah tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi. Misalnya tukang 

las, pengayuh becak, dan sopir (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas) 

Modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan 

proses produksi. Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan 

pemilikan, serta berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi dua: 

modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan 

sendiri. Misalnya setoran dari pemilik perusahaan. Sementara itu, modal asing adalah modal 

yang bersumber dari luar perusahaan. Misalnya modal yang berupa pinjaman bank (Wikipedia 



bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). 

Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal 

konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Misalnya mesin, 

gedung, mobil, dan peralatan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal abstrak adalah modal 

yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Misalnya hak paten, 

nama baik, dan hak merek. 

Berdasarkan pemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal 

masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi 

sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya adalah rumah pribadi yang disewakan atau 

bunga tabungan di bank. Sedangkan yang dimaksud dengan modal masyarakat adalah modal 

yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. 

Contohnya adalah rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan. 

Modal dibagi berdasarkan sifatnya: modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah 

jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Misalnya mesin-mesin dan bangunan 

pabrik. Sementara itu, yang dimaksud dengan modal lancar adalah modal yang habus digunakan 

dalam satu kali proses produksi. Misalnya, bahan-bahan baku. 

Faktor kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang 

dalam mengkoordinir faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebanyak dan 

sebagus apa pun faktor produksi alam, tenaga manusia, serta modal yang dipergunakan dalam 

proses produksi, jika dikelola dengan tidak baik, hasilnya tidak akan maksimal. 

Sumber daya informasi adalah seluruh data yang dibutuhkan perusahaan untuk 

menjalankan bisnisnya. Data ini bisa berupa ramalan kondisi pasar, pengetahuan yang dimiliki 

oleh karyawan, dan data-data ekonomi lainnya (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia 



bebas). 

 

2.2  Sejarah T-shirt 

Dalam sejarahnya, T-shirt bukan bagian dari dunia fashion. Pada awalnya, T-shirt hadir 

sebagai baju dalam para anggota U.S. Navy untuk melindungi bulu dada mereka. Ada beberapa 

pabrik yang kemudian mulai membuatnya sebagai produk yang lebih massal, tapi itu pun belum 

menjadi sebuah pakaian pantas pakai sehari-hari (Scott Fresner, 1995). 

Asal katanya adalah “shirt”. Kata imbuhan “T”, konon dikarenakan oleh bentuknya 

yang menyerupai huruf “T”. Maka jadilah “T-shirt”. Di Indonesia, kata “T-shirt” diterjemahkan 

menjadi “kaos oblong”. Terjemahan ini pun tidak terlepas dari sejarah perjalanan kaos itu 

sendiri. Dalam Kamus Indonesia-Inggris Hassan Shadily (1997) menyamakatakan “kaos 

oblong” dengan kata “kaos dalam”, “singlet”, dan “undershirt”. Dulu benda ini yang tidak jelas 

siapa penemunya ini hanya dipakai sebagai pakaian dalam oleh kaum pria. Ketika itu warna dan 

bentuknya tetap sama. Maksudnya, benda itu berwarna putih, dan belum ada variasi ukuran, 

kerah dan lingkar lengan. 

T-shirt alias kaos oblong ini mulai dipopulerkan sewaktu dipakai oleh Marlon Brando 

pada tahun 1947, yaitu ketika ia memerankan tokoh Stanley Kowalsky dalam pentas teater 

dengan lakon “A Street Named Desire” karya Tenesse William di Broadway, AS. T-shirt 

berwarna abu-abu yang dikenakannya begitu pas dan lekat di tubuh Brando, serta sesuai dengan 

karakter tokoh yang diperankannya. Pada waktu itu penontong langsung berdecak kagum dan 

terpaku.  

Meski demikian, ada juga penonton yang protes, yang beranggapan bahwa pemakaian 

kaos oblong tersebut termasuk kurang ajar dan pemberontakan. Tak lama, lalu muncullah 



polemik seputar kaos oblong. 

Polemik yang terjadi yakni, sebagian kalangan menilai pemakaian kaos oblong – 

undershirt – sebagai busana luar adalah tidak sopan dan tidak beretika. Namun di kalangan 

lainnya, terutama anak muda pasca pentas teater tahun 1947 itu, justru dilanda demam kaos 

oblong, bahkan menganggap benda ini sebagai lambang kebebasan anak muda. Dan, bagi anak 

muda itu, kaos oblong bukan semata-mada suatu mode atau  tren, melainkan merupakan bagian 

dari keseharian mereka. 

Polemik tersebut selanjutnya justru menaikkan publisitas dan popularitas kaos oblong 

dalam percaturan mode. Akibatnya pula, beberapa perusahaan konveksi mulai bersemangat 

memproduksi benda itu, walaupun semula mereka meragukan prospek bisnis kaos oblong. 

Mereka mengembangkan kaos oblong dengan pelbagai bentuk dan warna serta memproduksinya 

secara besar-besaran. Citra kaos oblong semakin menanjak lagi manakala Marlon Brando sendiri 

– dengan berkaos oblong yang dipadu dengan celana jins dan jaket kulit – menjadi bintang iklan 

produk tersebut. 

Mungkin, dikarenakan oleh maraknya polemik dan mewabahnya demam kaos oblong di 

kalangan masyarakat, pada tahun 1961 sebuah organisasi yang menamakan dirinya “Underwear 

Institute” (Lembaga Baju Dalam) menuntut agar kaos oblong diakui sebagai baju sopan seperti 

halnya baju-baju lainnya.  

Mereka mengatakan, kaos oblong juga merupakan karya busana yang telah menjadi 

bagian budaya mode. Demam kaos oblong yang melumat seluruh benua Amerika dan Eropa pun 

terjadi sekita tahun 1961 itu. Apalagi ketika aktor James Dean mengenakan kaos oblong dalam 

film “Rebel Without A Cause”, sehingga eksistensi kaos oblong semakin kukuh dalam 

kehidupan di sana. 



Di Indonesia, konon, masuknya benda ini karena dibawa oleh orang-orang Belnda. 

Namun ketika itu perkembangannya tidak pesat, sebab benda ini mempunyai nilai gengsi tingkat 

tinggi, dan di Indonesia teknologi pemintalannya belum maju. Akibatnya benda ini termasuk 

barang mahal. Namun demikian, kaos oblong baru menampakkan perkembangan yang signifikan 

hingga merambah ke segenap pelosok pedesaan sekitar awal tahun 1970. Ketika itu wujudnya 

masih konvensional. Berwana putih, bahan katun-halus-tipis, melekat ketat di badan dan hanya 

untuk kaum pria. Beberapa merek yang terkenal waktu itu adalah Swan dan 77. Ada juga merek 

Cabe Rawit, Kembang Manggis, dan lain-lain. 

Selanjutnya, tidak hanya di Amerika dan Eropa, di Indonesia pun kaos oblong sudah 

menjadi media berekspresi. Kaos oblong yang berwarna putih itu diberi gambar vinyet, dan 

waktu itu sempat menjadi trend/mode di kalangan anak muda Indonesia. Tapi tidak lama. 

Berikutnya vinyet digeser oleh tulisan-tulisan yang berwarna-warni. Tekniknya sepeprti sablon. 

Selain itu, ada juga gambar-gambar koboi, orang-orang berambut gondrong, dan lain-lain. Warna 

bahan kaos oblong pun sudah semarak, yaitu merah, hitam, biru kuning. (Harian Kompas, 14 

Januari 1978). 

Dan trend kaos oblong rupa-rupanya direkam pula oleh Kartunis GM Sudarta melalui 

tokoh Om Pasikom dan kemenakannya dengan tajuk “Generasi Kaos Oblong”.Perang visual 

melalui medium T-shirt ini menjadi sesuatu yang menarik. Saat ini mungkin kita sudah tak lagi 

heran ketika menemukan logo MTV tertera pada sebuah T-shirt yang diletakkan diemperan 

bersama T-shirt berlogo semacam Levis, Coca cola, Slank, atau bahkan “Si Wajah Pribumi” 

Iwan Fals. Siapa sangka, si Benyamin pun sekarang ikut serta dalam perang ikon T-shirt 

dikalangan muda saat ini. 

 



 Seorang Clark Gable yang kemudian dianggap sebagai penyebar virus T-shirt ini. 

Nama-nama lain juga muncul seperti Marlon Brando, James Dean, dan sang “Raja” Elvis Presley 

diawal-awal karirnya. 

Perlahan namun pasti, T-shirt mulai menjadi bagian dari busana keseharian yang tidak 

hanya dipakai untuk daleman, tetapi juga menjadi pakaian luaran. Pada pertengahan tahun 50an, 

T-shirt sudah mulai menjadi bagian bagian dari dunia fashion. Namun baru pada tahun 60an 

ketika kaum hippies mulai merajai dunia, T-shirt benar-benar menjadi state of fashion itu sendiri. 

Sebagai sebuah simbol anti kemapanan, para hippies ini menggunakan T-shirt sebagai salah satu 

simbolnya. Semenjak saat itulah revolusi T-shirt terjadi secara total. Para penggiat bisnis 

menyadari bahwa T-shirt dapat menjadi medium promosi yang amat efektif serta efesien.  

Segala persyaratan sebagai medium promosi yang baik ada di T-shirt. Murah, mobile, 

fungsional, dapat dijadikan suvenir, dan seterusnya. Disaat yang bersamaan, kelompok-

kelompok tertentu macam hippies, komunitas punk, atau organisasi politik, juga menyadari 

bahwa T-shirt dapat menjadi medium propaganda yang sempurna selain medium yang telah ada. 

Statement apapun dapat tercetak diatasnya, tahan lama, dan penyebarannya mampu melewati 

batas-batas yang tidak dapat dicapai oleh medium lain, seperti poster . 

Dengan segala kesempurnaannya, T-shirt tidak lagi menjadi sederhana. Jelas, secara 

fungsional benda tersebut masih berlaku sebagai sebuah sandang. Namun dibalik itu semua, T-

shirt memiliki value yang melebihi dari fungsi dasarnya. 

Sebagai media promosi, medium ini benar-benar dimanfaatkan secara maksimal hingga 

pada titik yang tak terbayangkan sebelumnya. Kini, konsumen dapat dengan bangga membeli T-

shirt dengan logo sebuah produk tertera diatasnya kemudian dipakainya. Artinya, dia secara 

langsung membeli untuk mempromosikan produk yang bersangkutan secara sukarela. Selain 



menjadi sebuah citraan, T-shirt jelas menjadi pengantar dari citra / image yang ampuh. Ketika 

diproduksi secara massal, T-shirt mampu melakukan konstruksi atas citra tertentu. 

Siapa yang tidak mengenal Che Guevara? Generasi muda sekarang pun banyak yang 

mengenalnya, bahkan para fans club dari klub sepakbola kota Sleman menggunakan ikon Che 

sebagai icon mereka. Terpampang jelas di T-shirt fans club wajah gagah Che Guevara. Bisa jadi, 

bagi generasi muda sekarang lebih mengenal Che Guevara yang ada di T-shirt daripada dari 

sumber lain seperti film atau buku. Atau setidaknya mereka mengenal sekilas sebagai sebab 

akibat mereka memiliki atau tertarik untuk memiliki T-shirt Che. 

Kekuatan T-shirt sebagai medium pengantar pesan visual hampir setara dengan 

kekuatan televisi. Kemudian, yang menjadikannya menarik untuk terus ditilik adalah; “siapa 

menguasai siapa”. Ketika T-shirt bisa menjadi sebuah icon identitas atau bahkan identitas itu 

sendiri, maka bisa jadi pemakai sesungguhnya telah terjajah oleh apa yang ia pakai. Layaknya 

ketika realitas televisi telah merangsek kedalam realitas keseharian. 

Sudah sejak lama T-shirt menjadi budaya bagi setiap orang yang bekerja di Mozilla 

Foundation. Setiap tahun selalu saja ada ide T-shirt baru dengan logo atau gambar yang berbeda. 

Melalui penelusuran yang dilakukan oleh John Slater, Creative Director Mozilla berhasil 

mengumpulkan 53 desain t-shirt yang berbeda. Beberapa di antaranya menampilkan logo 

Netscape Communications Corporation yang dalam sejarah merupakan perusahaan yang 

menelurkan maskot Mozilla yang dipakai hingga hari ini. 

 

 

2.3  Penjelasan Mengenai Fashion 

Fashion merupakan satu bidang aktifitas manusia yang sejajar dengan bidang ekonomi, 

sosial, politik, sport, dll. Karena kalau membicarakan fashion ada elemen2 tersendiri yang 



terdapat di dalam fashion tersebut.  

Fashion ada di semua segmen, fashion ada di semua level, semua orang membutuhkan 

fashion. Hanya saja kebutuhan fashion tiap segmen berbeda-beda, dan itu sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan sekitar dan refrensi masing-masing. Tapi pada intinya semua segmen 

membutuhkan fashion, karena ingin mendapatkan efek sosial. 

Fashion Branding merupakan pencitraan sebuah produk dalam bidang fashion. 

Branding sebuah produk fashion / brand fashion sangat perlu, karena sangat menyangkut kepada 

tingkat daya kenal dan daya jual terhadap produk / brand fashion tersebut. Semakin orang 

mengenal, mengetahuinya maka brand itu semakin dikenal dan efeknya makin banyak orang 

yang akan mengkonsumsi produk fashion tersebut. Fashion Branding yang terbilang sukses itu 

yang mudah dikenal, disukai. Contoh brand lokal yang bisa terbilang bagus brandingnya 

Hammer dan Country Fiesta. Sempat beberapa kali memuat iklan di majalah, dan sempat 

digandrungi di eranya. 

Di Indonesia sudah ada desainer fashion yang sudah melakukan fashion branding 

beberapa desainer yang melakukannya tetapi hanya sesekali saja, tidak rutin. Biasanya mereka 

melakukan fashion branding tidak dengan sengaja. Biasanya dengan melakukan pemotretan di 

majalah, atau pakaian yang dikenakan oleh selebritis menghadiri sebuah gala event, dsb. yang 

secara tidak langsung akan mengangkat nama desainer tersebut. 

Perbedaan dari fashion branding dan fashion campaign adalah fashion branding lebih 

terfokuskan kepada produk brand yang akan dijual, sedangkan fashion campaign lebih kepada 

system bagaimana menjual produk tersebut. Fashion itu esensinya adalah visual, semua 

ujungnya pasti akan visual. Pengalaman terhadap brand fashion itu ya dari visual, konsumen 

akan lebih memahami produk fashion melalui bahasa visual, tidak perlu kata-kata. karena dalam 

fashion visual berbicara. Kalau di persentasekan 90% visual 10% verbal. Bisa-bisa saja dengan 



pendekatan lain, tergantung dari tujuannya dan kebutuhan. 

Yang melatarbelakangi sebuah konsep visual dari fashion, seperti tema yang angkat 

diangkat biasanya fashion sangat dekat dengan keseharian dan sekitar kita, rata-rata kabar yang 

akan diangkat yang sedang menjadi perbincangan banyak orang. misalnya saat ini orang 

membicarakan global warming. Akhirnya Fashion First mengangkat tema Greener Nation. 

Pendekataan yang paling pas untuk fashion adalah imaginatif menuju kearah deskriptif. Biarkan 

orang berpikir dan dapat mempersepsikannya sesuai dengan imaginasinya, tetapi tetap 

mengandung unsur persuasif sehingga konsumennya tahu informasinya.  

Seperti halnya di luar negeri ada empat musim, spring, summer, fall, winter. Sedangkan 

di Indonesia hanya ada 2 musim saja. Tetapi untuk fashion tetap mengacu kepada musim 

internasional. Kan judulnya nanti hanya koleksi spring, summer atau fall, winter saja, tetapi 

pengaplikasiannya akan berbeda. Mungkin kalau jaket musim dinginnya akan dibuat dengan 

bahan yang lebih tipis daripada di luar negeri, dsb. Dan biasanya kalau memasuki fall, winter 

suhu ruangan akan dibuat lebih dingin, sehingga orang akan terpancing untuk membeli koleksi 

fall, winter tersebut. Dalam fashion indera di libatkan, tidak hanya penglihatan, tetapi rasa, 

pendengaran juga mempengaruhi. Semua yang ada di etalase toko semuanya diperhatikan. 

Perkembangan industri fashion di Indonesia sudah sangat pesat, salah satu 

pendukungnya sudah banyak sekali media cetak yang terbit. Selain media cetak (majalah, koran), 

internet dan pertelevisian juga sangat mendukung perkembangan fashion di Indonesia. Akan 

tetapi, pertelevisian sangat jarang memuat adanya iklan fesyen lebih banyak memuat berita 

(politik, ekonomi, sosial, dsb). dan sifatnya terlalu massal. 

Yang membedakan industri fashion dalam negeri dan luar negeri adalah produk luar 

negeri biasanya melalui tahap riset terlebih dahulu, sebelum mengeluarkan sebuah produk. Kalau 



di Indonesia hanya melalui feeling saja, meraba-raba. Masyarakat Indonesia pada umumnya mau 

lebih diakui, sehingga mereka selalu mengacu kepada produk-produk luar yang sudah punya 

brand. 

Selain itu logo pada produk fashion harus mudah diingat, simple, dan bisa menjadi 

emblem strata sosial tertentu serta harus jelas nama dari produk tersebut, karena nantinya akan 

mempengaruhi image dari pemakai produk fashion tersebut. Misal ”ZARA” orang dengan 

mudah mengenal dan mudah mengingatnya dan kalau memakai “ZARA”  konsumen nantinya 

akan percaya diri. 

Strategi fashion branding yang efektif dan efisien dengan diperhatikan intensitasnya. 

Seberapa sering mengiklankan, jangan hanya sesekali saja. Pemakaian T-shirt pun, dapat 

menjadi fashion disemua kalangan. Karena disesuaikan dengan model T-shirt dan desain gambar 

yang simpel. Sehingga para pemakai T-shirt dapat terlihat santai tetapi modis. Dipadu dengan 

jeans ataupun keffiyeh. Bahkan untuk lebih gaya, dapat juga dipadukan dengan blazer.  

 

2.4  Pembahasan Mengenai Pemasaran Produk 

Dalam pemasaran produksi terdiri dari lima target yang harus dimiliki yaitu konsentrasi 

pada satu segmen, hanya fokus pada pasar dan produk tertentu, melakukan spesialisasi pada 

produk dan pasar tertentu, serta melayani semua pasar. Adapun pelaksaannya harus berada pada 

posisi yang tepat diantaranya, bagaimana menempatkan posisi produk kita di pasar diantara para 

saingan, dan apabila salah menempatkan posisi bisa berakibat produksi tidak laku, dan juga 

factor yang dapat mempengaruhi fitur dari produk dan kompetisi. Apabila jika harga jual produk 

masih terlalu tinggi dan tidak competitive, maka akan tampil perbedaan yang cukup signifikan 

dalam produk atau jasa yang kita jual atau tawarkan. 



Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan promosi atau 

pemasaran produk yaitu melalui periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, publisitas 

dan humas (Setyo Budi SE,MT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


