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Pada tahun-tahun terakhir ini, banyak kategori busana 
yang beralih dari kapas ke serat sintetis atau serat 
campuran. Pertanyaannya adalah apakah tren ini 
didorong oleh konsumen atau oleh merek atau peritel? 
Sebuah studi terkini yang dilakukan oleh Hall & Partners 
menemukan fakta bahwa konsumen pada dasarnya 
menyukai kapas dan memiliki persepsi yang sangat 
positif terhadap kapas AS.

Pada bulan Maret dan April 2017, sebuah badan riset 
pihak ketiga melakukan survei konsumen global. 
Tujuannya adalah untuk memahami lebih baik proses 
pengambilan keputusan konsumen, persepsi konsumen 
terhadap kapas versus serat sintetis, dan sikap 
konsumen terhadap kapas AS. Partisipannya terdiri atas 
2.473 pengambil keputusan dalam rumah tangga di 
rentang usia antara 25 sampai 54 tahun. Sebanyak 80% 
responden adalah perempuan dan 20% laki-laki. Para 
responden tersebut mewakili 12 pasar konsumen yang 
terbesar dan atau pasar konsumen yang berkembang, 
yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Turki, India, 
Indonesia, Thailand, Vietnam, China, Jepang, dan Korea.
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PENTINGNYA FAKTOR-FAKTOR PEMBELANJAAN

Secara global, lebih dari tiga perempat (76%) responden 
menyatakan bahwa jenis kain sangat penting dalam 
mengambil keputusan berbelanja baju. Konsumen lebih 
familier dengan kapas (81%) daripada jenis kain lainnya 
yang sudah dikenal seperti poliester, rayon, dan modal. 
Faktor-faktor yang terpenting bagi konsumen saat 
berbelanja busana juga merupakan faktor-faktor yang 
paling terasosiasi dengan kapas—kenyamanan, nilai 
sesuai harga, dan durabilitas. Riset ini menyatakan bahwa 
konsumen global menginginkan keuntungan-keuntungan 
yang dimiliki kapas pada busana mereka.

PENTINGNYA FAKTOR-FAKTOR PEMBELANJAAN

Cotton Polyester Rayon Modal

81%

55%

40%

28%

Kualitas Busana – Faktor-faktor Pembelanjaan dengan Kapas

Kenyamanan 80% 75%

Nilai yang bagus sesuai harga 78% 49%

Durabilitas/Berapa  
lama akan bertahan 

61% 50%

Fashionable 58% 28%

Instruksi perawatan  
yang mudah 

49% 43%

Bebas kusut 34% 23%

Bebas bau 34% 30%

Ramah lingkungan 30% 41%

Serat organik 20% 31%

Cepat kering 18% 27%

Kemiripan Material
(3 Kotak Penilaian Teratas)

Pentingnya Faktor-faktor Pembelanjaan dan 
Asosiasi dengan Kapas



Konsumen menilai bagus kapas, tetapi apakah mereka 
dapat membedakan kapas-kapas dari berbagai belahan 
dunia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, konsumen 
ditanyai tentang persepsi mereka tentang empat jenis 
kapas yang paling dikenal di dunia: kapas AS, kapas Mesir, 
kapas Australia, dan kapas Brazil.

Hasil survei menunjukkan bahwa di seluruh dunia, 
konsumen memiliki persepsi yang lebih positif terhadap 
kapas AS dibandingkan dengan kapas negara-negara lain. 
Selain itu, mereka juga bersedia membayar lebih untuk 
kapas AS. Hal ini barangkali disebabkan oleh sikap positif 
konsumen terhadap kapas AS, mengasosiasikannya dengan 
kenyamanan, durabilitas, dan nilai yang sesuai harga.
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LABEL COTTON USA™

COTTON USA adalah label yang digunakan merek dan peritel 
untuk menyatakan bahwa lebih dari 50% material sebuah 
produk terbuat dari kapas AS. Sejak 1989, merek COTTON USA 
telah dilisensikan ke lebih dari 51.000 lini produk yang mewakili 
lebih dari 3,8 miliar produk busana dan tekstil rumah tangga.

Hasil survei konsumen global tersebut menunjukkan bahwa 
merek dagang COTTON USA memproyeksikan citra merek 
yang positif kepada konsumen. Lebih dari setengah jumlah 
konsumen (55%) tahu tentang merek dagang COTTON USA. 
Terlebih penting lagi, lebih dari setengah jumlah konsumen 
global mengasosiasikan merek dagang COTTON USA 
dengan kenyamanan, kualitas, reliabilitas, label premium, dan 
kepercayaan. Temuan-temuan ini menyatakan bahwa merek 
dagang COTTON USA adalah cara yang mudah bagi merek 
dan peritel untuk memproyeksikan kualitas dan kenyamanan 
pada lini busana mereka.
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KESIMPULAN

Riset pihak ketiga tersebut menunjukkan bahwa meskipun 
tren busana condong ke kain sintetis, konsumen lebih 
familier dengan kapas dan mengasosiasikannya dengan 
kenyamanan. Konsumen di 12 pasar terbesar dunia 
memiliki pengetahuan. Mereka mengaku mengecek 
label dan secara spesifik mencari produk-produk kapas, 
terutama kapas AS, karena kenyamanan, nilainya yang 
sesuai harga, dan durabilitasnya.

Merek COTTON USA adalah simbol industri kapas AS 
dan konsumen meyakininya menyimbolkan produk yang 
berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Oleh karena 
itu, konsumen bersedia membayar lebih untuk produk-
produk tersebut.
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