
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Menurut Hult, et al. (2012:366) brand atau merek adalah sebuah nama, 

keadaan, desain, simbol, atau tampilan lain yang mengidentifikasi sebuah produk 

atau layanan dari suatu kategori dan kompetitor. Tingkat identifikasi ini disebut 

juga brand awareness atau kesadaran merek. Bagi produsen memiliki kesadaran 

merek yang tinggi di pasar akan menambah jumlah konsumen. Menurut Huang 

dan Sarigöllü (2012:5) kesadaran akan suatu merek dapat menimbulkan efek yang 

signifikan dalam pengambilan keputusan oleh konsumen.  

Fesyen merupakan gaya berpakaian, yang pada abad ke-dua puluh satu 

yang sangat erat kaitannya dengan gaya hidup, sering berubah seiring dengan 

berjalannya waktu. Perubahan yang terjadi dapat disebabkan oleh perubahan 

jaman serta preferensi masing-masing individu. Tak jarang keputusan dalam 

pembelian produk fesyen diambil berdasarkan merek dari produk yang ditawarkan. 

Menurut Hult, et al. (2012:367) merek merupakan hal penting bagi konsumen 

dalam bidang fesyen. 

BYFI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri mode. 

BYFI yang memiliki kepanjangan yaitu Beauty Fashion Industry, memproduksi 

tas dengan spesialisasi berupa tas dengan perpaduan antara unsur tradisional 

dengan unsur modern. Dengan adanya tren yang terus berubah-ubah, BYFI 

memproduksi tas dengan desain yang orisinil yang trendi dengan perpaduan batik 

yang beraneka ragam. Ciri khas dari BYFI adalah menggunakan batik dari 



Indonesia. Konsumen bebas memilih sendiri desain yang diinginkan, kuantitas 

yang dibutuhkan, dengan rentang harga Rp 200.000 hingga Rp 500.000.  

BYFI memiliki segmen pasar wanita penyuka fesyen dengan unsur 

tradisional. Target dari BYFI adalah wanita berusia 15 hingga 40 tahun dengan 

kelas konsumtif yang makmur di perkotaan, yang mana berdasarkan survei oleh 

McKinsey&Company memiliki pengeluaran antara Rp 100.000 hingga Rp 

200.000 rupiah per hari. Kelas konsumtif yang makmur di perkotaan ini dinilai 

sudah terhubung dengan dunia digital, memiliki loyalitas yang kuat terhadap 

sebuah merek, serta  memiliki kemampuan finansial yang baik. 

BYFI memasarkan produknya melalui situs jejaring sosial seperti 

Instagram, Facebook, Blackberry Messenger, dan Line. BYFI menggunakan 

saluran distribusi dengan memanfaatkan para jasa antar yang ada di Indonesia 

seperti JNE, Tiki, dan Wahana. Penggunaan jasa antar ini dinilai oleh internal 

perusahaan lebih efektif dengan rendah biaya bagi perusahaan. BYFI 

memproduksi produk tas modern-tradisional dengan memanfaatkan sumber daya 

yang ada, yaitu pengrajin tas. BYFI mendapatkan kepercayaan dari konsumen 

dengan cara mengumpulkan testimoni dari konsumen terdahulu untuk kemudian 

dijadikan rujukan bagi konsumen selanjutnya. 

 Untuk membangun dan memperkenalkan merek ditempuh dengan 

menggunakan cara promosi daring yang ada dalam Instagram, Line, maupun 

Blackberry Messenger dengan periode yang tidak menentu, seperti menggunakan 

jasa promosi berbayar oleh pengguna Instagram yang memiliki banyak pengikut. 

Promosi ini berakibat meningkatnya jumlah pengikut dari situs sosial media BYFI 



sebanyak satu hingga lima persen. Selain melalui daring, BYFI juga mengikuti 

pameran-pameran bertema kerajinan tangan di Jogjakarta, Jakarta, serta Surabaya. 

Partisipasi dalam pameran ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat 

atas merek BYFI. Pameran selama ini telah dilakukan pada Oktober 2013 dan 

April 2014. 

  
Gambar 1.1 Penjualan BYFI periode Februari 2013 hingga April 2014 

Sumber: Laporan Penjualan BYFI 

 

 Namun, dilihat dari Gambar 1.1, penjualan yang ada tidak mengalami 

peningkatan pada bulan pameran berlangsung maupun pada bulan berikutnya. 

Penjualan bahkan mengalami penurunan pada Oktober 2013. Hal ini 

menunjukkan merek yang ada belum dapat mempersuasi calon pelanggan. BYFI 

harus dapat menentukan strategi pemasaran yang dapat meningkatkan tingkat 

kesadaran merek yang ada. 

 Ancaman yang datang dari kompetitor tidak dapat diukur tanpa 

mengetahui terlebih dahulu kesadaran merek BYFI. Ancaman yang besar datang 

dari kompetitor yang mana memiliki skala perusahaan yang lebih besar. 

Kompetitor yang memiliki modal yang lebih besar dengan jaringan yang lebih 

kuat dapat menjiplak atau meniru model bisnis maupun produk dari BYFI. Tidak 

adanya hak paten atas produk dan merek akan mempermudah kompetitor untuk 



memasuki bahkan mengambil calon konsumen yang ada. Konsumen dapat dengan 

mudah berpindah kepada kompetitor ketika kompetitor menawarkan banyak 

kelebihan atas produk mereka. 

 Menurut Morgan (2012:16) kesadaran merek yang lemah dapat 

mengakibatkan produk terlihat kurang menarik dalam persepsi masyarakat. 

Dengan sistem penjualan secara daring, konsumen hanya dapat mengandalkan 

testimoni yang diberikan oleh pelanggan-pelanggan sebelumnya. Ketidakpastian 

kualitas produk dalam persepsi masayarakat akibat lemahnya merek dapat 

mengakibatkan pandangan negatif bagi BYFI. Oleh karena itu analisis atas tingkat 

kesadaran merek BYFI dalam persepsi pelanggan sangat penting bagi perusahaan 

untuk menentukan langkah dan strategi apa yang akan ditempuh BYFI sehingga 

dapat meningkatkan penjualan yang ada. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat kesadaran merek BYFI pada pelanggan di 

Indonesia? 

2. Bagaimana strategi yang dapat meningkatkan kesadaran merek BYFI 

dalam persepsi pelanggan di Indonesia? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 



 Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan tingkat kesadaran merek BYFI pada pelanggan di 

Indonesia. 

2. Menentukan strategi yang dapat meningkatkan kesadaran merek BYFI 

dalam persepsi pelanggan di Indonesia 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

penjelasan atas tingkat kesadaran merek BYFI pada pelanggan di 

Indonesia. 

2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

atas penentuan strategi yang dapat meningkatkan kesadaran merek 

BYFI dalam persepsi pelanggan di Indonesia. 

b. Manfaat akademis 

1. Untuk pengetahuan, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi riset 

selanjutnya. 

2. Untuk Universitas Ciputra, dapat menjadi referensi penelitian bagi 

mahasiswa/mahasiswi jurusan International Business Management 

selanjutnya. 

3. Untuk penulis, sebagai referensi bagi pengambilan keputusan atas 

strategi pemasaran BYFI 



4. Untuk pembaca, sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan 

masalah. 

1.5 Lingkup Permasalahan 

 Dari berbagai permasalahan  pemasaran yang ada penelitian ini 

hanya berfokus pada kesadaran merek. Strategi yang diambil akan 

menekankan pada strategi yang berkaitan dengan kesadaran merek, berupa 

strategi bauran penasaran. Strategi bauran pemasaran yang digunakan akan 

membahas mengenai harga, tempat, produk, serta promosi. 

 


