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ABSTRAK 

PERANCANGAN STRATEGI BRANDING “AUTOGRAPH GALLERY” 

DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perancangan strategi merek yang 

tepat menggunakan analisis SWOT. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah 

wawancara terhadap 4 konsumen dan kepada manajemen untuk mengetahui 

analisis internal dan eksternal perusahaan. Uji Validitas dan reliabilitas data pada 

penelitian ini menggunakan triangulasi teknik/metode. Alat analisis yang 

digunakan pada penelitian ini adalah analisis SWOT dan strategi perancangan 

merek. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal 

dan eksternal perusahaan. Strategi perancangan merek bertujuan untuk merancang 

strategi merek yang efektif bagi perusahaan. Hasil dari penelitian menyatakan 

bahwa perancangan strategi merek yang tepat digunakan adalah strategi perluasan 

kategori. Langkah perancangan strategi merek dibantu oleh analisis SWOT yang 

menempatkan perusahaan pada kuadran kekuatan dan berbagai peluang. 

 

Kata kunci: Perancangan strategi merek dan analisis SWOT. 
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ABSTRACT 

DESIGNING THE BRANDING STRATEGY OF “AUTOGRAPH 

GALLERY”  

BY SWOT ANALYSIS  

 

This research was aimed at designing the right branding strategy by using 

SWOT analysis. This research was a qualitative research, in which the data 

gained for this research were from interviewing four consumers and the 

management to find out the analysis of the company’s internal and external 

factors. This research used triangulation technique to test and validate the data. 

The analysis tools used in this research were SWOT analysis and branding 

strategy design. The SWOT analysis aimed to identify the internal and external 

factors of the company, while the branding strategy design aimed to design an 

effective branding strategy for the company. The research result showed that the 

right branding strategy to be implemented was the category expansion strategy. 

The steps in designing the branding strategy was encouraged by SWOT analysis 

which placed the company to the quadrant of strenghts and opportunities.  
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