
KAJIAN LABEL PAKAIAN



Selama 30 tahun, Dewan Kapas Internasional (CCI) 
memiliki produk-produk berlisensi dengan merek  
dagang COTTON USA™. Fakta bahwa merek dagang  
ini telah digunakan pada 51.000 lini produk dan 3,8 milyar 
produk adalah indikasi kuat bahwa ada nilai di dalamnya, 
namun kekuatan tanda untuk menggerakkan penjualan 
belum diukur secara ilmiah. Tahun lalu, CCI memutuskan 
untuk mengubahnya.
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CCI mengadakan survei pelanggan global pada Desember 
2016 dan Februari 2017, menargetkan pasar negara 
berkembang dan maju terbesar di dunia. 

Survei telah dilakukan terhadap sedikitnya 300 responden 
per negara (total 600 responden di Uni Eropa), yang 
mewakili pasar konsumen terbesar di dunia. AS, Kanada, 
Inggris dan Uni Eropa termasuk di dalamnya karena mereka 
mewakili pasar negara maju terbesar di dunia, sementara 
Tiongkok dan India mewakili dua pasar negara berkembang 
terbesar dengan pertumbuhan sangat besar dalam 
pengeluaran kelas menengah. Sampel survei terdiri dari 
wanita berpendapatan kelas atas berusia 18-54 tahun dan 
merupakan pembuat keputusan utama untuk pembelian 
tekstil pakaian maupun untuk perabot rumah.
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Mereka membandingkan tiga label pakaian berbeda:
• Label pakaian dasar “100% katun”  
• Label pakaian “100% Kapas A.S.” bermerek COTTON USA
• Label pakaian “100% Kapas AS” dengan slogan baru, 

“Kapas Andalan Anda.”

Ini terpasang pada sweater putih generik dan handuk putih 
generik. Produk ini dibuat generik untuk memastikan fokus 
pada label pakaian dan pada kekuatan pesan mereka.
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Di setiap pasar, para konsumen lebih memilih Tanda 
COTTON USA. 80% konsumen lebih memilih label pakaian 
COTTON USA dibanding label pakaian dasar “100% Katun.” 
Ini tetap berlaku untuk label handuk maupun label sweater.

PREFERENSI LEBIH TINGGI

20% 20%

100% KATUN 100% KATUN100% KAPAS A.S. 100% KAPAS A.S. 100% KAPAS A.S.  
KAPAS ANDALAN ANDA 

100% KAPAS A.S.  
KAPAS ANDALAN ANDA 

35% 34%

45% 46%

HANDUK SWEATER



Namun nilainya jauh melewati preferensi. Hampir dua 
pertiga dari sampel mengindikasikan mereka benar-benar 
mau membayar lebih untuk produk berlabel COTTON USA. 

Dan ternyata menambahkan slogan baru “Kapas Andalan 
Anda” pada label COTTON USA menciptakan hasil paling 
positif. Hampir setengah dari mereka yang disurvei lebih 
memilih label pakaian ini, dan 4 dari 10 orang mengatakan 
mereka mau membayar lebih untuk produk yang terpasang 
label tersebut. Ini adalah bukti kuat betapa perkasanya 
tanda COTTON USA dan betapa slogan baru itu 
membawanya ke tingkat yang baru.

LAYAK MEMBAYAR LEBIH

13% 13%

25% 24%

40% 39%

22% 24%

100% KATUN 100% KATUN 

100% KAPAS A.S 100% KAPAS A.S

100% KAPAS A.S.  KAPAS 
ANDALAN ANDA 

100% KAPAS A.S.  KAPAS 
ANDALAN ANDA 

TIDAK SATU PUN TIDAK SATU PUN 

MAU MEMBAYAR LEBIH UNTUK 
HANDUK INI

MAU MEMBAYAR LEBIH UNTUK 
SWEATER INI



Penelitian membuktikan bahwa tanda COTTON USA 
menambahkan harga premium pada berbagai produk 
dan slogan “Kapas Andalan Anda” secara khusus 
menambahkan nilai untuk merek-merek dan para peritel. 

Untuk membawa nilai premium ini ke merek atau ritel 
Anda, hubungi perwakilan CCI lokal Anda untuk rincian 
lebih lanjut untuk menjadi pemegang lisensi COTTON USA.

MEMANFAATKAN KEKUATAN COTTON USATM


