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Abstract. 
This study aimed to gain an undertanding brand personality about DetEksi Jawa Pos on 
DetEksiholic. This reserach is motivated by differentiate personality on DetEksi Jawa Pos on 
DetEksiholic. From this study, expected to be found is brand personality DetEksi on DetEksiholic.
This study is accomplished by using exploratory qualitative. This method was chosen given the 
purpose of this reserach to explore or need deep understanding about brand personality DetEksi 
on DetEksiholic and describe the brand personality that is owned and established in more detail. 
Research used focus group discussion because it is more interactive than the others and it can 
open forum that supports the disclosure hidden. The data obtained was processed using the 
analysis method of triangulation. 
From the data processing, this research produced six dimensions and 28 sub-dimensions on brand 
personality DetEksi Jawa Pos, are (1) Sincerity with sub-dimensions down to earth, honest, 
wholesome, and cheerful, (2) Excitement with sub-dimensions daring, spirited, imaginative, up to 
date, informative, and expressive, (3) Competence with sub- dimensions Reliable, Intelligent, and 
Successfull (4) Sophistication dimensions with sub-dimensions upper class and charming, (5) 
Ruggedness dimensions with sub-dimensions outdoorsy and tough, and (6) Other dimensions with 
sub-dimensi flexibiity. d. 
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Abstrak. 
Penelitian kali ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif eksploratori. Metode ini 
dipilih mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengeksplorasi atau menggali 
lebih dalam mengenai brand personality DerEksi menurut DetEksiholic sekaligus menggambarkan 
brand personality yang dimiliki dan dibentuk DetEksi secara lebih detail. Untuk itu penulis 
menggunakan focus group discussion (FGD) karena lebih bersifat interaktif dan membuka forum 
yang mendukung terungkapnya pandangan-pandangan yang tersembunyi. Data yang diperoleh 
kemudian diolah menggunakan analisis interaktif milik Miles and Huberman. 
Dari proses pengolahan data yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan enam dimensi dan 18 

sub dimensi brand personality, yaitu (1) Dimensi Sincerity dengan sub dimensi down to earth, honest, 

wholesome, dan cheerful, (2) Dimensi Excitement dengan sub dimensi daring, spirited, imaginative, up 

to date, informative, dan expressive, (3) Dimensi Competence dengan sub dimensi 
Reliable, Intelligent, dan Sucessfull (4) Dimensi Sophistication dengan sub dimensi upper class dan
charming (5) Dimensi Ruggedness dengan sub dimensi outdoorsy dan tough, dan (6) Dimensi
Other dengan sub dimensi flexibility. 

Kata Kunci: brand personality, kualitatif. 
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Koran Jawa Pos merupakan salah satu surat 
kabar bertaraf nasional yang terbit setiap hari. 
Harian Jawa Pos selalu menampilkan halaman-
halaman yang tidak dimiliki oleh para pesaing.
Brand koran dengan market share terbesar adalah

harian Jawa Pos dengan 400.000 eksemplar 

perharinya. Bersaing dengan kompetitior 

merupakan tantangan tersendiri bagi Jawa Pos. 

Untuk tetap bertahan, Jawa Pos membuat inovasi 

baru salah satunya yaitu dengan memperluas 

segmentasinya pada kalangan remaja. 
Adanya pergeseran pembaca Jawa Pos dari 

segi usia merupakan efek dari salah satu inovasi 
terbesar, yaitu penambahakan halaman khusus 
anak muda, DetEksi. Halaman Deteksi ingin 
tampil sebagai media yang mampu menyediakan 
informasi ter-update untuk remaja. Menciptakan 
brand yang kuat merupakan tujuan bagi banyak
organisasi karena menciptakan brand dapat 
memberikan beberapa keuntungan salah 
satunya bisa membantu organisasi dalam 
tindakan pemasaran yang kompetitif sehingga 
mampu mendapatkan margin yang lebih besar. 
Brand personality memang sangat penting. 
Alasan pentingnya brand personality karena: 
Pertama, semakin banyak produk-produk yang 
muncul dengan konsep sama menjadikan brand
personality cara yang tepat dalam membedakan
produk yang dimiliki dengan pesaing; Kedua, 
ketika suatu keputusan pembelian telah 
melibatkan sisi emosional maka merek dengan 
memiliki personality yang sesuai akan menjadi 
pilihan utama; Ketiga, suatu brand personality
yang konsisten akan membantu bukan hanya 
merek saja melainkan juga iklan dari merek 
tersebut akan lebih mudah. 

Target DetEksi adalah anak muda Surabaya 

yang menginginkan media informasi yang mampu 

memberikan informasi yang update namun dengan 

konsep yang tidak konvensional. Sama seperti sifat 

anak muda, mereka menginginkan koran yang 

sama dengan personality mereka. 
Brand personality menjadi hal yang penting dari

DetEksi Jawa Pos karena perusahaan tentunya 

selalu mencoba menjangkau pelanggan. Di dalam 

persaingan, akan sulit bagi semua perusahaan 

untuk memaksimalkan jangkauannya. Rahasia 

membangun merek adalah pemberian nilai 

tambah, khususnya nilai psikologis pada 

produk/jasa dan perusahaan dalam bentuk 

keuntungan-keuntungan yang tidak kasat mata 
yaitu hubungan emosional, keyakinan, nilai dan 
perasaan yang dikaitkan dengan merek. 

Untuk meneliti fenomena diatas, penulis 
akan mengeksplor bagaimana Brand Personality 
DetEksi Jawa Pos. DetEksiholic adalah sebutan 
bagi penyuka ataupun penggemar DetEksi, 
mulai dari pembaca halaman DetEksi sampai 
yang mengikuti event, yang aktif seperti menjadi 
peserta pada DetEksi Convention ataupun
Development Basketball League, ataupun pasif

seperti menjadi penonton. DetEksiholic hanya t e r 

b a t a s p a d a p e l a j a r, y a i t u s i s w a 

SMP/SMA/sederajat sesuai dengan segmentasi 

pembaca DetEksi, yaitu remaja berusia 15 sampai 19 

tahun. Usia dewasa hanya dikategorikan sebagai 

partisipan. Tidak ada karakteristik tertentu bagi 

DetEksiholic, setiap penggemar DetEksi yang 

menggemari DetEksi dapat dikatakan

DetEksiholic. 
Menurut Aaker (1996:141) brand personality

merupakan seperangkat kualitas dan karakteristik 

manusia yang diasosiasikan pada suatu merek yang 

dapat memberikan keunggulan bersaing bagi 

merek tersebut. Brand personality dapat 

ditampilkan dengan menonjolkan karakter antara 

lain jenis kelamin, usia, kelas sosial, ekonomi, 

kehangatan, perhatian dan perasaan sentimentil. 

Sehingga dalam hal ini suatu merek tidak hanya 

memiliki identitas saja tetapi juga memiliki 

kepribadian seperti manusia yaitu agresifitas, 

feminin, maskulin, aktif, ceria, dan sebagainya. 
Secara teori, brand personality framework 

dibangun dari The Big Five. Tiga dimensi brand
personality memiliki relasi dengan tiga dimensi
dari The Big Five, seperti Agreeableness dan
Sincerity mencakup ide mengenai warm dan
acceptance, Extroversion dan Excitement 
mencakup sociability, energy, dan activity,
Conscientiousness dan Competence mencakup
responsibility, dependability, dan security.

Sedangkan dua dimensi lainnya yaitu 
sophistication dan ruggedness berbeda dengan
The Big Five human personality. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang menghasilkan dan mengolah data yang 
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sifatnya deskriptif dan mencoba menerjemahkan 
pandangan mengenai realitas sosial, manusia 
dengan hukum alam di luar dirinya, ataupun 
penelitian yang bertujuan untuk memahami 
kehidupan sosial . Kualitatif biasanya 
mendasarkan diri pada kekuatan narasi untuk 
dapat mengungkap kompleksitas realitas sosial 
yang dielitinya. (Poerwandari, 2005). 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, 
penelitian ini adalah penelitian eksploratori. 
Eksploratori bertujuan untuk memformulasikan 
suatu fenomena umum yang menjadi 
permasalahan. Penelitian jenis ini biasanya 
dilakukan sebagai awal dari penelitian-penelitian 
selanjutnya (Neuman, 2000) . Penelitian ini 
bertujuan untuk mengungkap brand personality 
DetEksi Jawa Pos menurut DetEksiholic. 

Pada penelitian ini, subjek yang digunakan 
adalah DetEksiHolic. Menurut Puspita Adiyani
Chandra selaku supervisor DetEksi berdasarkan 
hasil diskusinya bersama Azrul Ananda 
menjelaskan karakteristik DetEksiholic sendiri 
adalah penggemar DetEksi di usia remaja, 15 
sampai 19 tahun yang sesuai dengan target pasar
DetEksi. DetEksiholic setidaknya pernah 
mengikuti satu kali event DetEksi Jawa Pos yaitu
DetEksi-Con ataupun Development Basketball
League dan merupakan pembaca setia DetEksi 
yang membaca halaman DetEksi setiap hari. 
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Olsson & Sandru,2006), yaitu terdiri dari 3 hal 
utama meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah 
proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan 
transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan-catatan yang tertulis selama penulis 
berada di lapangan. 

HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan hasil focus group discussion

tentang brand personality DetEksi Jawa Pos yang 
dilakukan kepada lima puluh DetEksiholic yang 
ada di Surabaya dan setelah dilakukan analisis 
data, maka penulis dapat mengetahui brand
personality DetEksi menurut masing-masing
responden mengandung lima dimensi utama, 
yaitu sincerity, excitement, competence,
sophistication, dan ruggedness. 

Penulis menemukan satu brand personality

baru yang dikategorikan pada dimensi other. Dari 

keenam dimensi brand personality masih terdapat 

sub dimensi yang terkandung. Berdasarkan hasil 

coding yang telah dilakukan, dapat diketahui besar

prosentase pernyataan masing-masing responden 

yang memenuhi enam dimensi brand personality

dari seluruh pertanyaan yang dikemukakan 

responden yang dirinci sebagai berikut. 

No Dimensi Jumlah Responden Jumlah Total *100 Prosentase 
setuju Responden 

1 Sincerity 28 50 100 56 

2 Excitement 50 50 100 100 
3 Competence 9 50 100 18 
4 Sophistication 18 50 100 36 

5 Ruggedness 6 50 100 12 
d 

dik 
6 Other 7 50 100 14 

adalah 
penelitian  ini  adalah  focus  group  discussion. excitement dengan total 100% yang berarti seluruh
Penulis ingin menggali data dibalik makna yang responden menganggap kepribadian DetEksi yang
tampak, sehingga penulis sendiri bisa merasakan, paling  menonjol  adalah  excitement,  dimana
menghayati, mengalami, dan memahami seperti menggambarkan kepribadian DetEksi menurut 
apa yang dialkukan oleh subyek penelitian. pendapat DetEksiholic adalah aktif, unik, terdapat

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis hal-hal baru, memiliki ciri khas anak muda.
dengan pendekatan kualitatif model interaktif Secara lebih rinci lagi dipaparkan sub dimensi
sebagaimana diajukan oleh Miles dan Huberman pada dimensi excitement adalah sebagai berikut.
(1994 dalam Norlander & Unander-Scharin 2009; 
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Tabel 4.9 Persentase Sub Dimensi 
juga menilai bahwa DetEksi ramah, ceria dan
pandai bergaul dalam artikel dan juga event yang 

Pada Dimensi Excitement Berdasarkan diselenggarakan. 
Jumlah Responden Pada tiap sub dimensi excitement, maka 

Dimensi Excitement 
No Sub Dimensi Kode Jumlah Total Prosentase 

Huruf Responden Responden 

Setuju 

1 - Daring B1 27 50 54 

2 - Spirited B2 33 50 66 

3 - Imaginative B3 23 50 46 

4 - Up to date B4 24 50 48 

5 - Informative B5 19 50 38 

responden 6 - Expressive B6 3 50 6 
sub  dimensi  yang  paling  mendominasi  pada menyetujui bahwa DetEksi memiliki kepribadian

dimensi excitement adalah spirited yaitu dengan excitement  dimana  DetEksi  dinilai  menarik,

prosentase  66%  responden  dari  keseluruhan khususnya  dari  halaman  sehingga  mampu
responden setuju. Artinya sebanyak 33 responden membuat  DetEksiholic selalu  merasa  tertarik
dari total 50 responden setuju bahwa DetEksi untuk membaca DetEksi, selain itu DetEksi juga 
memiliki  kepribadian  spirited.  Hal  ini dinilai up to date dalam menghadirkan berita
menunjukkan  bahwa  DetEksi  dinilai  trendy, ataupun  menyelenggarakan  event.  Selain  itu
exciting, off beat, flashy, dan provocative yang DetEksi  juga  dinilai  informatif  dalam
berarti  bahwa  responden  menilai  DetEksi menyempaikan  berbagai  hal  serta  selalu 
mengikuti  mode,  perkembangan jaman, meninformasikan hal baru pada DetEksiholic dan
menggairahkan dan menarik, serba menyolok, expressive dalam menyampaikan berita.
serta sebagai pengajak secara persuasif untuk Berdasarkan  interpretasi  masing-masing 
membujuk. responden di tiap sub dimensi competence, maka 

PEMBAHASAN 
dapat  disimpulkan  bahwa  semua  responden
menyetujui bila DetEksi memiliki kepribadian 

Melalui  proses  analisa  sebelumnya,  dari competence dalam beberapa hal, yaitu : DetEksi
keseluruhan  focus  group  discussion  kepada dinilai hard working, orang yang suka bekerja keras

seluruh  responden,  muncul  dimensi  Brand sehingga menghasilkan event yang megah, selain
Personality  DetEksi  yang  paling  menonjol itu  DetEksi  dinilai  pintar  karenan  memiliki
menurut DetEksiholic. Brand Personality DetEksi banyak pengetahuan yang bisa menjadi acuan oleh
pada masing-masing DetEksiholic tidaklah sama. DetEksiholic. DetEksi juga successfull, dalam arti 
Setiap DetEksiholic memberikan pendapatnya sukses dalam apapun yang ingin dicapainya. 
masing-masing. Berdasarkan  interpretasi  dari  masing- 

Berdasarkan  interpretasi  masing-masing masing  responden  pada  tiap  sub  dimensi
responden pada tiap sub dimensi sincerity, maka sophistication maka dapat disimpulkan bahwa
dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  responden DetEksiholic menyetujui bahwa DetEksi memiliki
menyetujui bahwa DetEksi memiliki kepribadian kepribadian sophistication dimana DetEksi dinilai
sincerity dimana DetEksi dinilai seperti keluarga. feminim  dan  cantik  seperti  dalam  tampilan

Selain itu DetEksi juga pengertian dan tahu apa halamannya. Sehingga lebih memiliki sifat seperti
yang  remaja  inginkan  karena  DetEksi  telah wanita. Selain itu DetEksi juga mampu  dinilai 
menjadi pintu perkenalan bagi anak-anak yang memiliki penampilan yang bagus.

baru membaca koran. Selain itu juga DetEksiholic Berdasarkan  interpretasi  masing-masing 
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responden pada tiap sub dimensi ruggedness
diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuh 
responden setuju DetEksi memiliki kepribadian 
ruggedness dimana DetEksi dinilai maskulin dan
memiliki kepribadian khas laki-laki seperti aktif 
dan kuat dalam event dan beberapa rubrik di 
halamannya, selain itu DetEksi juga tidak 
berbelit-belit dalam menyampaikan berita 
dalam artikelnya. 

Berdasarkan interpretasi masing-masing 
responden pada tiap sub dimensi other maka 
dapat disimpulkan bahwa responden setuju 
DetEksi memiliki kepribadian other dimana 
DetEksi dinilai fleksibel. 

SIMPULAN 
Brand Personality DetEksi Jawa Pos 

berdasarkan hasil focus group discussion dengan
DetEksiholic dalam penelitian ini dijelaskan berupa 

dimensi dan sub dimensi. Temuan tersebut adalah 

satu dimensi baru other dengan sub 
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dimensi flexibility. Serta ditemukan beberapa 
sub dimensi yaitu sub dimensi yaitu sub dimensi 
informative dan expressive pada dimensi
excitement. Dari hasil temuan tersebut, maka
jumlah dimensi brand personality menjadi enam 
dengan 18 sub dimensi. 

Urutan dimensi brand personality DetEksi 

Jawa Pos menurut tanggapan DetEksiholic dari 

yang paling besar hingga yang paling kecil adalah : 
(1) Excitement dengan sub dimensi terbesar adalah

Daring, Spirited, dan up to date. Sub dimensi

spirited adalah sub dimensi terbesar yang muncul

pada DetEksi dibanding sub dimensi lainnya; (2)

Sincerity dengan sub dimensi terbesar adalah

cheerfull ; (3) Sophistication dengan sub dimensi

terbesar adalah charming; (4) Competence dengan 

sub dimensi terbesar adalah intelligent; (5) Other

dengan sub dimensi flexibillity; (6) Ruggedness

dengan sub dimensi terbesar adalah outdoorsy. 
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