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1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia selalu memiliki 3 kebutuhan penting didalam kehidupannya 

yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang adalah 

kebutuhan Akan pakaian, pangan adalah kebutuhan akan makanan dan papan 

adalah kebutuhan kan tempat tinggal. Fashion adalah aspek yang terdapat 

dalam kebutuhan sandang dari manusia. Menurut Brannon (2011:14) fesyen 

adalah mode yang popular pada suatu waktu yang disepakati dan diterima oleh 

masyarakat luas. Melalui definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan 

untuk mengikuti fesyen merupakan kebutuhan setiap manusia dikarenakan 

setiap manusia pasti ingin mode yang mereka pakai atau mereka kenakan diakui 

dan diterima oleh masyarakat luas.  

 Fesyen termasuk dalam sektor kreatif di Indonesia dan merupakan salah 

satu aspek yang mengalami perkembangan yang signifikan dan disetiap 

tahunnya juga merupakan salah satu penyumbang devisa Negara dengan jumlah 

yang besar. Industri kreatif lebih banyak membutuhkan sumber daya kreatif yang 

berasal dari kreatifitas manusia dari pada sumber daya fisiknya. Menurut data 

dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia pada tahun 2013 lalu telah menyerap 

tenaga kerja sebesar 110.801.648 orang. Jumlah ini menurun sekitar 0,01% 

dibandingkan pada tahun 2012 yang serapan tenaga kerjanya mencapai 

110.808.154 orang. Walaupun demikian sektor ekonomi kreatif sendiri pada 

tahun 2013 mencapai angka 11.872.428 orang. Apabila dibandingan dengan 
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tahun sebelumnya, hanya sekitar 11.799.568 orang, sehingga diperoleh indikasi 

bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 0,62%. 

Gambar 1.1 Presentase Kontribusi Perekenomian Indonesia 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 

Bagan diatas ini menjelaskan, bahwa ekonomi kreatif, telah mengungguli 

beberapa industri lainnya. Hal ini membuktikan bahwa sektor ekonomi Indonesia 

yang bergerak dibidang kreatif tidak boleh dianggap remeh, sehingga menjadi 

fokus perhatian penting pemerintah. Berbeda dengan karakteristik industri pada 

umumnya, Industri Kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri dari 

gabungan berbagai macam jenis industri. Masing-masing industri tersebut 

memiliki keterkaitan dalam proses pengeksploitasian ide atau kekayaan 

intelektual (intellectual property), sehingga selain dapat menjadi nilai ekonomi 
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yang tinggi, juga dapat menciptakan kesejahteraan dan tambahan lapangan 

pekerjaan yang baru. Perkembangan Industri kreatif di Indonesia, saat ini sangat 

baik dan akan terus berkembang dengan pesat. Ada 15 subsektor di bidang 

kreatif yang menjadi fokus perhatian pemerintah untuk tahun 2015 sampai 

dengan 2025, ke-15 subsektor tersebut diantaranya periklanan, arsitektur, seni 

rupa, kerajinan, desain, mode fesyen, Film, video & fotografi, permainan 

interaktif, music, seni pertunjukan, penerbitan & percetakan, teknologi informasi, 

radio&televisi, riset & pengembanggan, dan yang terakhir kuliner. Salah satu 

penyumbang devisa terbesar adalah subsektor fesyen yang menempati urutan 

kedua dalam nilai tambah bruto sebesar 27% dari total 15 subsektor di Industri 

kreatif. 

Gambar 1.2 15 Subsektor ekonomi kreatif dalam nilai tambah bruto 2014

     

               

Sumber : www.indonesiakreatif.net Maret 2016 

http://www.indonesiakreatif.net/
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 Melihat sebaran ini, sumber penyerapan kerja dari sektor ekonomi kreatif 

berasal dari fesyen, kuliner, kerajinan, serta penerbitan & percetakan. Sebanyak 

84% kontribusi untuk industri kreatif berasal dari ke empat sektor ini. Sektor ini 

sangat strategis karena mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai lapisan 

pendidikan sehingga membantu upaya pemerintah menurunkan angka 

pengangguran. Tabel dibawah ini menunjukan pesatnya sektor fesyen dari tahun 

ke tahun. 

Tabel 1.1 TABEL NILAI TAMBAH BRUTO EKONOMI KREATIF INDONESIA 

TAHUN 2011-2014 ATAS DASAR HARGA BERLAKU (MILYAR RUPIAH) 

Sektor Uraian 2010 2011 2012 2013 

1 Periklanan 2.534,7 2.896,6 3.168,3 3.754,2 

2 Arsitektur 9.243,9 10.425 11.510 12.890 

3 Kerajinan 1.372,1 1.559,5 1.737,4 2.001,3 

4 Pasar Barang Seni 72.995,2 79.516 84.222 92.650,
9 

5 Desain 19.583,2 21.018 22.234,
5 

25.042,
7 

6 Fesyen 127.817,5 147.503,
2 

164.53
8,3 

181.57
0,3 

7 Film, Video, dan Fotografi 5.587,7 6.446 7.399,8 8.401,4 

8 Permainan Interaktif 3.442,6 3.889 4.247,5 4.817,3 

9 Musik 3.972,7 4.475 4.789,9 5.237,1 

10 Seni Pertunjukan 1.897,5 2.091 2.294,1 2.595,3 

11 Penerbitan & Percetakan 40.227,0 43.757 47.896,
7 

52.037,
6 

12 Layanan Komputer dan 

Piranti Lunak 

6922,7 8.068,7 9.384,2 10.064,
8 

13 Radio dan Telivisi 13.288,5 15.664,9 17.518,
6 

20.340,
5 

14 Riset dan Pengembangan 9.109,1 9.958 11.040,
9 

11.778,
5 

15 Kuliner 155.005,8 169.707,
8 

186.76
8,3 

208.63
2,8 

 Jumlah Ekonomi Kreatif 472.999,2 526.999,
2 

578.76
0,6 

641.81
5,5 

 
Sumber : www.bi.go.id, Februari 14th 2016 
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Nilai tambah bruto pada 15 sub sektor industri kreatif di Indonesia tersebut 

dimana fesyen menempati posisi ke 2. Pada hal ini yang menjadi konsen utama 

adalah angka dari uraian industri fesyen terus meningkat pesat dari tahun ke 

tahun. Perkembangan signifikan ini dapat dilihat secara jelas dari 2010 dan terus 

melonjak secara signifikan ditahun 2011 dan seterusnya yang berarti  bahwa 

Industri fesyen Indonesia memiliki perkembangan yang sangat positif. Fesyen 

pria juga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun 

berdasarkan studi barang mewah konsultan perusahaan (Bain & 

Company,2013), semenjak menurunnya ekonomi global di 2009, pertumbuhan 

pasar fesyen pria ready-to-wear telah menyaingi fesyen wanita, dengan 

pertumbuhan antara 9% dan 13% dari tahun ke tahun. Pasar yang telah 

established telah melihat perkembangan secara konsisten dipenjualan 

meanswear.  

Sebuah studi terbaru dari HSBC (2014) menyatakan bahwa munculnya 

„Yummies‟ (young urban males) atau pria kota besar, dengan pemasukan tinggi 

yang membuat penjualan fesyen luxury pria semakin meningkat pesat 

dikarenakan mereka masih belum siap menikah dan membina rumah tangga 

dalam waktu dekat. NPD Group juga melaporkan perkembangan fesyen pria di 

US tumbuh sebesar 5% di tahun 2013 dengan penjualan lebih dar US$60 juta 

menggeser fesyen wanita. Pesatnya perkembengan fesyen pria membuat begitu 

banyaknya penawaran item fesyen pria di pasaran, mulai dari banyaknya pilihan 

model, hingga took khusus fesyen pria oleh brand-brand kenamaan seperti 

(Hermès, Lanvin, Gucci, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana and Prada yang terus 

berinovasi mengeluarkan serian yang benar-benar khusus pria. 
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Industri meanswear di Indonesia terutama juga mengalami perkembangan 

yang sangat signifikan (Jakarta Globe, 2015). Pada tahun 2014, meanswear 

berkembang sangat pesat dengan pertumbuhan 9% dari nilai jual saat ini. Pria 

Indonesi menjadi lebih concern terhadap penampilan; dan mereka menghabiskan 

uang secara spesifik terhadap kebutuhan pribadi yang mendukung penampilan 

mereka seperti perawatan kulit dan fesyen yang memiliki kualitas bagus dan 

bahkan pria ibu kota cenderung berani membeli merk-merk internasional dengan 

harga yang sangat fantastis. Sebagai salah satu contoh perkembangan fesyen 

Indonesia di bidang baju formal, perusahaan fesyen local Delami Garment, 

dengan brand mereka The Executive, kembali memimpin pasar di ranah baju 

formal dengan nilai share 1% di retail nasional pada tahun 2014. Pada tahun 

1980, perusahaan tersebut memutuskan untuk memproduksi baju „kantoran‟ 

untuk pria. Perusahaan ini terus membuahkan hasil dikarenakan meningkatnya 

tren urbanisasi di Indonesia. Penjualan Executive setiap bulannya didominasi 

oleh officewear, yang memiliki kelebihan untuk membuat pria terlihat sangat 

professional dan charming.  

Perkembangan pesat diantisipasi pusat perbelanjaan dan ritel modern yang 

diharapkan dapat mendorong penjualan pakaian pria bermerek di Indonesia 

selama periode proyeksi dan konsumen dapat memiliki lebih banyak pilihan 

ketika memilih busana pria. Diperkirakan bahwa sebagian besar pembelian 

pakaian pria masih akan dilakukan melalui pengecer spesialis pakaian 

independen dan mayoritas orang Indonesia akan memilih merk lama atau merek 

lokal terkenal dikarenakan fesyen pria yang terus berkembang.  

Classy&Co memiliki visi sebagai perusahaan fesyen yang menghadirkan 

kualitas terbaik untuk perhiasan dan aksesoris Fashion dengan model unik dan 
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kualitas terbaik. Classy&Co berawal dari bisnis penulis dimata kuliah 

entrepreneurship project 3 Universitas Ciputra pada bulan Juni 2011 bersama 

dua rekan. Berawal dari ketertarikan pemilik Classy&Co terhadap fesyen sejak 

lama, Classy&Co memutuskan untuk memiliki usaha di bidang fesyen. Salah 

satu pemilik berasal dari Lombok yang terkenal dengan mutiaranya, mereka 

melihat besarnya kesempatan berbisnis mutiara karena masih jarangnya mutiara 

di Surabaya sehingga membuat pemilik Classy&Co memutuskan untuk mulai 

menggeluti dunia Aksesoris dan Perhiasan terutama dari mutiara yang dibuat 

oleh pengrajin perhiasan yang sangat ahli dibidangnya dengan kualitas terbaik 

yang ditujukan untuk wanita-wanita berkelas. Setelah menggeluti bisnis ini 

selama 1 tahun, pemilik Classy&Co memutuskan untuk melebarkan sayap bisnis 

fesyen mereka dikarenakan bisnis mutiara mulai menurun atau hilang 

peminatnya dikarenakan keterbatasan koleksi dan tidak adanya showroom yang 

bermodalkan sangat tinggi. 

Classy&Co mewakili Universitas Ciputra di pameran INACRAFT, 

pameran kerajinan dan UKM terbesar di Indonesia yang di adakan di Jakarta 

Exhibition Centre (JEC) pada bulan April 2012. Momen ini dijadikan pemilik 

Classy&Co untuk mencari pelanggan dan networking sebanyak-banyaknya. 

Pengalaman menarik ini menjadikan titik balik bangkitnya Classy&Co karena 

akhirnya membuka mata pemilik Classy&Co bahwa bisnis fesyen yang digeluti 

pada awalnya di bidang mutiara merupakan bisnis yang harus memiliki 

pengalaman banyak dan jam terbang tinggi karena target mutiara adalah wanita 

berkelas dari kalang menengah keatas sehingga untuk menjadi besar dan 

berkembang secara signifikan membutuhkan waktu yang sangat lama yang pada 
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akhirnya, pemilik Classy&Co memutuskan untuk mengembangkan produk 

aksesoris Fashion. 

 Selama INACRAFT, Classy&Co melihat bahwa bisnis fesyen yang sangat 

„happening‟ atau sangat diminati adalah bisnis tas. Sebagai bukti, semua stand 

tas yang ada, pengunjungnya sangat banyak seperti Tas Dowa dari Semarang 

yang digemari dikarenakan tas tersebut terbuat dari rajutan khas Indonesia dan 

telah diekspor ke seluruh penjuru dunia. Selain itu ada Asjava Leather dari 

Jogjyakarta yang memproduksi tas pria dan wanita dari kulit sapi asli terbaik 

yang pada akhirnya menjadi rekanan bisnis Classy&Co. Tas karya mereka 

sangat diminati karena bentuk dan modelnya yang „timeless‟ dan klasik, cocok 

untuk segala suasana. Setelah mengembangkan produk fesyen Classy&Co 

dengan berbagai variant as, omzen Classy&Co melaju dengan pesat di setiap 

semester dan hal ini membuat Classy&Co makin percaya diri untuk lebih 

memfokuskan bisnis ke ranah aksesoris fesyen daripada perhiasan.  

 

Gambar 1.3 Classy&Co Company Sales 

Sumber: Internal Data of Classy&Co. year 2011-2017 
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Tas yang diproduksi Classy&Co awalnya dibuat dari kulit sintetis 

berkualitas terbaik dan premium line yang memproduksi tas dari kulit sapi terbaik 

dikarenakan Classy&Co memiliki target kelas menegah hingga mengengah ke 

atas. Dari tahun ke tahun peminat tas Classy&Co makin banyak dan hal ini 

membuat Classy&Co mengeluarkan serian UNISEX atau tas yang bisa 

digunakan oleh pria maupun wanita melihat semakin tingginya animo konsumen 

pria terhadap tas Classy&Co. 

 

Sumber : Internal Data of Classy&Co. year 2015 

 

Pada 2015, Classy&Co kembali mengeluarkan line baru dengan subbrand 

“Tyross Official” yaitu clutch dengan design simple yang ditujukan untuk segala 

gender. Akan tetapi melihat animo pembeli pria dan wanita seimbang ditahun-

tahun ini, membuat Classy&Co memutuskan untuk membangun brand 

Classy&Co For men yang ditujukan secara spesifik untuk pria. Pesatnya 

perkembangan industri fesyen pria di Indonesia menunjukkan bahwa masih 

Gambar 1.4 Perbandingan Sales Clutch Unisex Sepanjang 

Tahun 2015 

Pria

Wanita
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banyak permintaan pasar yang makin spesifik dan tingginya kesempatan 

dibidang fesyen. Apabila jumlah perusahaan di industri yang sama naik, artinya 

persaingan akan semakin ketat dan perusahaan harus sensitive terhadap pasar 

yang dituju dan disinilah analisis faktor mendalam dibutuhkan untuk mampu 

bersaing secara global.  Hal ini membuat Classy&Co lebih focus untuk 

mengembangkan produk khusus pria yang dinamakan C&C Men demi menjawab 

kebutuhan masyarakat Indonesia akan pentingnya pelengkap fesyen pria dan 

tingginya besar animo customer pria yang memesan produk Unisex Classy&Co.  

Selama perkembangan Classy&Co sejak 2010, banyak sekali faktor yang 

membuat Classy&Co dapat bertahan hingga saat ini dan terus melakukan 

inovasi. Universitas Ciputra mengajarkan bagaimana berbisnis sejak awal masuk 

kuliah. Banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana Classy&Co mampu 

bertahan di tahun kelimanya, salah satunya dengan adalah faktor marketing, 

yang lebih diutamakan pada marketing communication. Marketing 

communication dapat dinyatakan sebagai kegiatan komunikasi yang bertujuan 

untuk menyampaikan pesan pada konsumen dengan menggunakan berbagai 

media, dengan harapan agar komunikasi dapat menghasilkan tiga tahap 

perubahan, yaitu perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan 

tindakan yang dikehendaki (Soemanagara,2006 : 1). 

Menurut Don Schultz dan Heidi Schultz, Integrated Marketing 

Communication (IMC) adalah proses bisnis strategi yang digunakan untuk 

merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, danmengevaluasi program-

program komunikasi merek yang terkoordinasi, terukur, dan persuasif untuk 

jangka waktu tertentu dengan konsumen, pelanggan, calonkonsumen, dan 

sasaran lainnya, serta pemerhati yang berkaitan di dalam dan luar perusahaan 
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(Wenats, et al., 2012: 9) . Menurut Duncan dikutip dalam Freddy Rangkuti (2009: 

29), Integrated Marketing Communication (IMC) adalah proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pesan suatu merek untuk dapat menciptakan 

hubungan jangka panjangdengan pelanggan.  

Berdasarkan pengertian atas teori diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

Integrated Marketing Communication (IMC) adalah upaya yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam mengkomunikasikan produk atau mereknya supaya dapat 

memiliki hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan atau konsumen 

melalui perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap 

pesan mengenai merek atau produk dengan mengandalkan elemen dari 

Integrated Marketing Communication (IMC) yang berupa product, place, price, 

dan promotion. Dimana perusahaan dapat menata bisnisnya lebih terencana, 

tepat sasaran, dan memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan relasi 

yang telah dimilikinya (sasaran) tersebut.  

Classy&Co yang awalnya memproduksi aksesoris yang ditujukan untuk 

wanita, perlu mendapat perhatian khusus untuk mengubah image Classy&Co 

agar bisa diterima pria dengan line khusus pria terbaru Classy&Co For men. 

Tidak mudah untuk melakukan perubahan tersebut sebagai hasil dari komunikasi 

yang pemasar lakukan. Perlu dipahami bahwa komunikasi dalam kegiatan 

pemasaran bersifat kompleks, tidak sekedar berbincang saja melainkan 

berusaha untuk mendorong penyampaian pesan oleh komunikator pada 

komunikan, melalui strategi komunikasi yang tepat dengan proses perencanaan 

yang matang (Soemanagara, 2006 : 4).  
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Cara berkomunikasi akan berkembang terus seiring dengan perubahan 

yang terjadi di masyarakat, bagaimana pola hidup masyarakat akan 

mempengaruhi cara-cara yang akan digunakan dalam melakukan komunikasi 

atau berpromosi. 

Masing-masing kegitan promosi di atas juga sangatlah luas dan mempunyai 

banyak cara. Perlu adanya faktor analisis Integrated Marketing Communication   

yang meliputi Advertising, Direct Marketing, Internet Marketing , Sales Promotion, 

Public Relation,Words of Mouth dan Personal Selling (Belch, 2009) untuk mampu 

mengkomunikasikan dengan baik kepada customer mengenai brand Clasy&Co 

khusus Pria. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut diatas, maka 

penelitian ini mengangkat judul “Evaluasi Penerapan Integrated Marketing 

Communication pada Produk Classy&Co For men” 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Dari pemaparan permasalahan diatas, maka penulis akan merumuskan 

masalahnya sebagai berikut:  

Bagaimana hasil Evaluasi Penerapan Integrated Marketing 

Communication pada Produk Classy&Co khusus pria. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi 

Penerapan Integrated Marketing Communication pada produk Classy&Co 

khusus  pria.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu bisnis  

khususnya dalam konteks Integrated Marketing Communication.  

b. Sebagai bukti empiris untuk mengetahui penerapan IMC yang tepat  

untuk diterapkan pada perusahaan fashion yang ingin berkembang di 

Industri fashion. 

c. Sebagai acuan untuk penelitian lain yang akan melakukan penelitian  

dengan metode yang sama. 

d. Sebagai bahan pustaka dan referensi bagi penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Integrated Marketing 

Communication. 

e. Sebagai bahan literatur bagi pembaca awam mengenai evaluasi 

penerapan Integrated Marketing Communication yang terdiri dari 

Advertising, Direct Marketing, Internet Marketing , Sales Promotion, 

Public Relation,Words of Mouth dan Personal Selling. 

  

2. Manfaat Praktis  

2.1 Bagi Pemilik Usaha  

a. Sebagai bahan masukan dalam evaluasi Integrated Marketing 

Communication yang diharapkan menjadi bahan masukan untuk 

menyikapi persaingan antar pelaku bisnis di bidang fesyen terutama 

fesyen pria. 
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b. Sebagai bahan pertimbangan untuk mencapai tujuan pertama dalam  

mengembangkan visi dan misi Classy&Co khusu pria sebagai leading 

brand fesyen Pria di Indonesia 

2.2 Bagi Penulis  

Sebagai upaya dalam mengevaluasi penerapan Integrated Marketing 

Communication dan memilih komponen yang IMC yang tepat dan dapat 

diaplikasikan di masa mendatang. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


