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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan bisnis di sektor fashion sangat ketat, khususnya di sektor 

sandang, para pemasar berlomba-lomba menawarkan barang merchandise (produk 

yang dijual) dengan berbagai cara yang digunakan secara berurutan yang 

membuat konsumen tertarik pada barang yang dijual oleh perusahaan tersebut. 

Banyak pemasar yang berusaha menawarkan gaya busana terbaru menggunakan 

bahan berkualitas, desain yang dibuat khusus oleh toko yang menandakan ciri 

khas toko tersebut, bahkan toko menjual produk mereka dengan menawarkan 

harga yang pas di kantong (murah meriah). Semua opsi ini tergantung pada 

konsumen sendiri, sebagian besar mereka lebih menyukai pakaian dengan kualitas 

yang baik.	 Fashion adalah salah satu bentuk komunikasi, karena fashion bisa 

mewakili suatu bentuk kepercayaan diri seseorang dalam melakukan aktivitasnya 

(Deviana, 2016).  

Jumlah transaksi digital masyarakat Indonesia di masa pandemi COVID-

19 meningkat cukup signifikan. Shopee sebagai salah satu platform e-commerce, 

mencatat kenaikan transaksi di 2020 naik hingga 130% dibandingkan periode 

yang sama tahun lalu. pandemi COVID-19 telah mendorong percepatan adopsi 

sistem digital dalam aktivitas berbelanja. Orang-orang yang sebelumnya telah 

bertransaksi lewat aplikasi digital meningkatkan intensitas penggunaannya, 

sedangkan orang yang sebelumnya belum menggunakan kini mulai memanfaatkan 

aplikasi digital untuk memenuhi kebutuhannya. Pihaknya juga merekam adanya 
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perubahan tren perilaku belanja online. Seiring dengan perkembangan dalam era 

digitalisasi, para pelaku bisnis harus mampu mengikuti perkembangan era tersebut 

untuk menghasilkan dan menciptakan model bisnis baru dan memberikan peluang 

baru yang menghasilkan nilai, sehingga digitalisasi dapat dilihat sebagai suatu 

peluang bisnis untuk meningkatkan hubungan pelanggan, proses bisnis, 

menciptakan dan mengadaptasi model bisnis baru, peluang bagi perusahaan dan 

organisasi untuk meningkatkan aktivitas bisnis mereka. (Schumann, 2015). 

Berdasarkan pada data online shopping, dapat diketahui bahwa fashion 

termasuk dalam top rank penjualan terlaris di Shopee seperti pada gambar grafik 

berikut ini: 

 
                       Gambar 1.1: Data Penjualan Terlaris di Shopee. 

           Sumber : https://digimind.id/10-kategori-produk-terlaris-shopee/  
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            Gambar 1.2 : Data Penjualan Fashion Batik di Shopee. 

Sumber : https://digimind.id/10-kategori-produk-terlaris-shopee/ 
 

 
                       Gambar 1.3 : Barang Yang Banyak Dibeli Ketika Online. 

Sumber : https://iprice.co.id/trend/insights/prilaku-berbelanja-online-di-
indonesia-saat-ramadan-2020/ 

 
Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa produk atau barang 

yang paling banyak dibeli ketika online shopping adalah pakaian atau fashion. 

Oleh karena hal tersebut, Sceptre Clothing Co berdiri karena pendiri mampu 

melihat pangsa pasar fahion yang luas dan fashion telah menjadi suatu kebutuhan 
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yang diutamakan oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang bisa kita 

lihat dari penjelasan grafik di atas. 

Sceptre Clothing Co merupakan bisnis yang bergerak di bidang fashion 

khususnya clothing line yang telah berdiri sejak tahun 2018 - sekarang ini. Awal 

mula berdirinya Sceptre Clothing Co terdiri dari 4 anggota. Seiring berjalannya 

waktu, anggota bisnis Sceptre Clothing Co satu per satu mengundurkan diri dan 

akhirnya sekarang ini hanya dipegang oleh satu orang pendiri yang bertugas 

dalam keseluruhan kegiatan Sceptre Clothing Co. Sejauh ini Sceptre Clothing co 

telah memproduksi 2 baju yaitu BVM (Blessed Virgin Marry), Posseidon yang 

masing masing baju nya dijual dengan harga Rp199.000,00 dan juga track pants 

yang dijual dengan harga Rp299.000,00. 

Masing – masing produk ini diproduksi sesuai dengan tema bisnis Sceptre 

Clothing Co yaitu trendy atau bisa dibilang mengikuti zaman fashion yang sedang 

in di masyarakat. Maksud dari kata trendy sendiri bagi Sceptre Clothing Co 

adalah memproduksi produk yang sedang digemari masyarakat sekarang ini tentu 

dengan pengolahan kembali ide baru atau inovasi baru yang kemudian diproduksi 

dan akan dijual dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat menengah ke 

atas. Target market Sceptre Clothing Co sendiri adalah masyarakat menengah ke 

atas usia 16 - 30 tahun tidak terkecuali untuk usia di atas 30 tahun selama orang 

tersebut tertarik untuk melakukan pembelian produk Sceptre Clothing Co. 

Promosi penjualan Sceptre Clothing Co dikhususkan di media sosial seperti 

instagram: sceptreclothingco dan juga platform online tokopedia: Sceptre 

Clothing Co. 
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Gambar 1.4 : Penjualan Sceptre Clothing Co Bulan Oktober     2020 – 
Februari 2021. 
Sumber : Data Perusahaan Sceptre Clothing Co (diolah, 2020-2021). 
 

Seiring berjalannya waktu, Sceptre Clothing Co mengalami permasalahan 

pada penjualan. Hal ini bisa dilihat dari grafik penjualan Sceptre Clothing Co dari 

bulan Oktober 2020 - Februari 2021 yang mengalami peningkatan pada bulan 

November dan Desember yaitu dari tidak ada penjualan meningkat menjadi 4 pcs 

produk, namun pada bulan Januari mengalami penurunan kembali menjadi 3 pcs 

produk dalam satu bulan dan kemudian kembali menurun pada bulan Februari 

menjadi 1 pcs produk. Hal inilah yang menjadi fenomena permasalahan bisnis 

Sceptre Clothing Co yang akhirnya dari permasalahan ini akan dilakukan 

penelitian lebih lanjut. 

Pada perdagangan fashion, Sceptre Clothing Co seringkali mengalami 

permasalahan dalam persaingan bisnis. Persaingan bisnis yang dihadapi oleh 

Sceptre Clothing Co bukan hanya berasal dari distro lain saja melainkan juga dari 

marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain- lain. Permasalahan 
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pertama yang dihadapi oleh Sceptre Clothing Co adalah harga jual produk Sceptre 

Clothing Co masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga jual pada 

marektplace online. Permasalahan kedua adalah pada pertengahan tahun 2020 ini 

desainer yang bekerja di Sceptre Clothing Co mengundurkan diri, sehingga desain 

produk Sceptre Clothing Co kurang atraktif mengakibatkan bisnis kurang bisa 

bersaing dengan pesaingya. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah masalah 

social attraction yaitu strategi marketing Sceptre Clothing Co yang kurang 

menarik. 

Bukti Pemasaran yang Telah Dilakukan Sceptre Clothing Co  : 

 

Gambar 1.5: Pemasaran Sceptre Clothing Co. 
Sumber : Data Perusahaan Sceptre Clothing Co (diolah, 2021). 
 

Berikut adalah bukti pelaksanaan yang dilakukan oleh Sceptre Clothing 

Co melalui social attraction, physical attraction, dan emotion yang dijadikan 

sebagai landasan mengapa menggunakan pengambilan data dari bisnis Sceptre 

Clothing Co: 
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Social Attraction & Physical Attraction 
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Emotion  

Promotion Independence Day Sale 

                                                     

 
Gambar 1.6: Pelaksanaan yang dilakukan Sceptre Clothing Co. 
Sumber : Data Perusahaan Sceptre Clothing Co (diolah, 2021). 
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Niat beli pelanggan mewakili keinginan mereka untuk membeli produk 

dari toko tertentu. Niat membeli berkembang dari istilah niat. Niat membeli juga 

dianggap sebagai elemen perilaku kognitif konsumen mengungkapkan cara 

individu bermaksud untuk membeli merek tertentu. Niat membeli dapat 

digunakan untuk memprediksi produk atau merek yang akan dibeli konsumen saat 

mereka melakukan pembelanjaan.	 Niat beli konsumen merupakan hasrat dan 

kecenderungan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan karena ada 

kemungkinan konsumen membeli produk tersebut di masa yang akan datang 

(Zafar & Mahira, 2013). Seorang pelanggan dengan niat membeli tidak mutlak 

akan membuat keputusan pembelian. Ada banyak faktor yang mungkin 

mempengaruhi niat beli termasuk harga, persepsi kualitas dan persepsi nilai. 

Terkadang niat membeli digunakan untuk menggambarkan loyalitas pelanggan 

dan niat membeli ini bergantung pada serangkaian kompleks faktor-faktor seperti 

kualitas, nilai, dan kepuasan, yang secara langsung dapat mempengaruhi niat 

berperilaku. Toko mencoba mempengaruhi proses keputusan pembelian dengan 

menampilkan penawaran mereka dengan cara yang menarik (Hafeez, 2017). 

Di dalam proses tersebut, terdapat persaingan yang ketat antara toko 

pakaian, supermarket, department store, ruang pamer katalog. Mereka bersaing 

untuk mendapatkan pelanggan yang sama. Pengaruh sosial mengacu pada 

tindakan, perasaan, pikiran, sikap atau perilaku individu yang berubah melalui 

interaksi dengan individu atau kelompok lain. Hal itu terlihat dari tekanan 

sosialisasi, teman sebaya, dan keluarga. Dalam psikologi sosial, sering kali 

demikian terkait dengan dampak norma sosial terhadap perubahan perilaku dan 
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sikap individu. Keputusan pembelian terkait dengan nilai-nilai sosial yang berasal 

dari kebutuhan untuk dihormati dan untuk memperoleh status sosial yang 

diinginkan. Beberapa pengamatan ditemukan bahwa sebagian besar konsumen 

tidak berbelanja sendirian. Rekan, anggota keluarga dan kelompok lain 

memberikan pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembelian individu. 

Kelompok referensi ini melakukan promosi dari mulut ke mulut pemasaran. 

Mereka dapat berperan aktif dalam mempengaruhi pendapat orang lain (Hwang, 

2018). 

Setiap orang memproses informasi secara berbeda tergantung pada 

karakteristik mereka sendiri. Social attraction adalah kecenderungan untuk 

mengevaluasi orang lain yang secara konsisten memiliki jalur positif. Social 

attraction merupakan kepribadian atau pesona yang membuatnya yang 

menyenangkan (Lee dan Watkins, 2016). Daya tarik yang dibangun berdasarkan 

physical juga menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh para vlogger saat 

membuat konten ulasan produk di marketplace. Meskipun definisi ini mungkin 

cukup untuk keperluan sehari-hari, itu tidak mencakup beberapa aspek penting 

dari sistem emosional seperti bagaimana emosi bekerja untuk menciptakan 

perasaan yang dialami secara subyektif dan bagaimana mereka mengontrol 

dimensi kepribadian. Daya tarik merupakan sesuatu yang memiliki daya tarik 

untuk di lihat dan di nikmati (Zaenuri, 2012). Proses yang digunakan untuk 

berorientasi pada dan melawan norma sosial gender yang ada sesekali berbicara 

tentang Physical Attraction (Korobov & Bamberg, 2004). 
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Emosi adalah proses psikoneural yang berpengaruh dalam mengontrol 

kekuatan dan pola tindakan dalam aliran dinamis dari pertukaran perilaku yang 

intens antara hewan serta dengan objek tertentu yang penting untuk kelangsungan 

hidup.	Emosi sering kali disamakan dengan perasaan, tetapi keduanya bisa lebih 

kuat daripada perasaan sehingga berubah secara fisik yang ditimbulkan oleh 

emosi lebih jelas daripada perasaan (Manizar, 2016). Perasaan emosi adalah fase 

aktivitas neurobiologis, komponen kunci dari emosi dan interaksi emosi-kognisi. 

Emotion skema yang paling sering terjadi adalah interaksi kognisi-emosi dinamis 

yang mungkin terdiri dari ciri-ciri kepribadian yang menanggapi situasional atau 

abadi yang muncul seiring waktu perkembangan (Izard, 2009). 

Social attraction adalah kecenderungan untuk mengevaluasi orang lain 

yang secara konsisten memiliki jalur positif. Setiap orang memproses informasi 

secara berbeda tergantung pada karakteristik mereka sendiri. Interaksi parasosial 

memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami hubungan sepihak 

antara selebriti dan pengikut mereka, di mana satu pihak (yaitu selebriti atau 

influencer) tidak menyadarinya (Kim & Song, 2016). Social attraction adalah 

karakteristik utama komunitas online di mana pengguna dapat menikmati 

interaksi dengan orang lain untuk mendapatkan informasi dan manfaat yang 

dibagikan oleh komunitas (Zheng, Men, Xiang and Yang, 2020). Semakin baik 

Physical Attraction, Emotion, Social Attraction, maka akan meningkatkan 

Parasocial Interaction dan intensi pembelian konsumen. 

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) yang 

menjelaskan bahwa perilaku muncul karena itu niat yang mendasari perilaku 
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tersebut. Dalam hal ini adalah sikap yang dimiliki oleh seorang konsumen maka 

akan semakin mempengaruhi physical attraction, emotion, social attraction, 

parasocial interaction sehinga sikap tersebut jika positif akan berdampak pad 

apeningkatan terhadap buying intention di Sceptre Clothing Co. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penelitian ini akan meneliti 

pengaruh Pengaruh Physical Attraction, Emotion, Social Attraction terhadap  

Parasocial Interaction, dan Pengaruh  Parasocial Interaction terhadap Buying 

Intention Sceptre Clothing co. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh Social Attraction terhadap Parasocial 

Interaction di Sceptre Clothing co ? 

2. Apakah terdapat pengaruh Physical Attraction terhadap Parasocial 

Interaction di Sceptre Clothing co ? 

3. Apakah terdapat pengaruh Emotion terhadap Parasocial Interaction di 

Sceptre Clothing co ? 

4. Apakah terdapat pengaruh Parasocial Interaction terhadap Buying 

Intention di Sceptre Clothing co? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh Social Attraction terhadap Parasocial 

Interaction di Sceptre Clothing co. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Physical Attraction terhadap Parasocial 

Interaction di Sceptre Clothing co. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Emotion terhadap Parasocial Interaction di 

Sceptre Clothing co. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Parasocial Interaction terhadap Buying 

Intention di Sceptre Clothing co. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan penelitian 

dan dapat memberikan informasi dan wawasan yang mampu 

memberikan gambaran luas terhadap masalah dalam bisnis fashion. 

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini memberikan wawasan bagi mahasiswa untuk 

menambah variabel-variabel yang belum diteliti.  

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian kali ini menggunakan sampel pada responden yang merupakan 

calon konsumen dari Sceptre Clothing Co. Sampel pada penelitian kali ini akan 

ditentukan secara purposive sampling dengan kriteria sampel yang ditetapkan 

sebagai berikut: masyarakat yang merupakan calon konsumen Sceptre Clothing 

Co yang berada pada wilayah Surabaya. 

 


