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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Fashion merupakan gaya yang diterima dan digunakan mayoritas anggota 

sebuah kelompok dalam waktu tertentu. Fashion berkaitan erat dengan gaya yang 

digemari, kepribadian seseorang, dan gaya yang digemari akan ketinggalan pada 

beberapa bulan berikutnya (Savitri, 2008 dalam Ardiyanto, 2014:25). Pakaian 

merupakan pernyataan tentang cara seseorang berbusana. Pakaian bisa 

menunjukkan siapa dan seperti apa jati diri pengguna pakaian tersebut (Barnard, 

2011:6). 

Pada tahun 2012, Fashion Hungry terbentuk sebagai sebuah start-up 

business yang bergerak di bidang fashion yang menyediakan pakaian wanita 

terkini. Fashion Hungry merupakan perusahaan berbasis online shop yang 

bergerak pada usaha pengecer pakaian dengan segmen pasar wanita usia 16-35 

tahun dan kelas sosial menengah. 

 
Gambar 1.1 Penjualan Fashion Hungry 

Sumber : Data Internal Fashion Hungry, Diolah (2015) 
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Target pasar yang dituju Fashion Hungry adalah Business to Business 

(B2B) dan Business to Customer (B2C). Gambar 1.1 menunjukkan bahwa 

penjualan Fashion Hungry pada B2C lebih besar dari B2B. B2C adalah proses 

penjualan produk atau jasa yang langsung kepada konsumen (Grewal dan Levy, 

2010). Penelitian ini berfokus pada B2C karena penjualan kepada end customer di 

Fashion Hungry lebih besar dibandingkan dengan kepada reseller. Fashion 

Hungry mempunyai komitmen yang tercantum pada slogannya yaitu “When 

you’re hungry, don’t eat but shop.” yang mempunyai makna Fashion Hungry 

selalu terpacu untuk memberikan tren terbaru kepada konsumen Fashion Hungry. 

 
Gambar 1.2 Presentase Penjualan di Indonesia 

Sumber : Data Internal Fashion Hungry, Diolah (2015) 

 

Fashion Hungry memasarkan produknya secara online melalui 

penggunaan media facebook dan instagram, dan beberapa situs jual beli online 

lainnya. Dalam perkembangan bisnis Fashion Hungry berjalan, Fashion Hungry 

telah mencapai pasarnya pada berbagai pulau di Indonesia seperti ditunjukkan 

pada gambar 1.2 di antaranya Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau 

lainnya. Namun, pencapaian pasar terhadap beberapa pulau di Indonesia itu belum 

dapat meningkatkan kestabilan omzet penjualan Fashion Hungry.  
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     Gambar 1.3 Omzet Penjualan Fashion Hungry Tahun 2012-2015 
     Sumber : Data Internal Fashion Hungry, Diolah (2015) 

 

 Gambar 1.3 menunjukkan bahwa omzet penjualan Fashion Hungry selama 

empat tahun berjalan masih berfluktuasi. Hal ini menjadi kendala bagi Fashion 

Hungry karena omzet penjualan yang mengalami kenaikan dan penurunan setiap 

bulannya. Penurunan omzet ini terjadi pula pada bulan-bulan yang seharusnya  

omzet penjualan meningkat karena masa liburan, tetapi omzet Fashion Hungry 

cenderung menunjukkan penurunan (Lampiran L). Masalah yang mengakibatkan 

ketidakstabilan penjualan Fashion Hungry adalah Fashion Hungry tergolong 

sebagai pemain baru dalam dunia fashion dan kurangnya sales promotion yang 

mendukung Fashion Hungry.  

Tabel 1.1 Perbandingan Followers Instagram 

Nama Bisnis Jumlah followers 

Fashion Hungry 338 orang 

Dorothy 5.971 orang 

Luna ID 4.396 orang 

Ribbon Closet 1.295 orang 
Sumber : Hasil Observasi Peneliti, Diolah (2015) 
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Tabel 1.1 menunjukkan jumlah followers yang dimiliki Fashion Hungry di 

media sosial instagram sebanyak 338 orang. Sedangkan kompetitor Fashion 

Hungry yang bernama Dorothy memiliki followers sebanyak 5.971 orang, Luna 

ID sebanyak 4.396 orang, dan Ribbon Closet sebanyak 1.295 orang. Jumlah 

followers tersebut merupakan sebuah acuan keberhasilan marketing 

communications bagi Fashion Hungry yang telah dilakukan oleh kompetitor bisnis 

pada media instagram. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan kompetitor, 

peneliti melihat bahwa sales promotion giveaway dapat meningkatkan jumlah 

followers. Giveaway juga akan berdampak pada omzet penjualan. Giveaway dapat 

meningkatkan jumlah followers pada media instagram dengan cara mengajak para 

pengguna instagram untuk me-repost dan tag foto sehingga banyak pengguna 

lainnya yang awalnya belum mengetahui keberadaan Fashion Hungry. Setelah 

melakukan kegiatan repost dan tag, para pengguna yang awalnya belum 

mengetahui akan menjadi tahu akan keberadaan Fashion Hungry. 

Tabel 1.2 Perbandingan Marketing Communications 

Nama Bisnis Media Promosi Alat Promosi 

Fashion Hungry Instagram, Facebook Sale, Bundling 

Dorothy 

Instagram, Facebook, 

Website 

Sale, Giveaway, Voucher, 

Membercard 

Luna ID Instagram, Facebook Sale, Giveaway, Voucher 

Ribbon 

Instagram, Facebook, 

Twitter Sale, Giveaway, Bundling 
Sumber : Hasil Wawancara Peneliti, Diolah (2015) 

Tabel 1.2 menunjukkan perbandingan media dan alat promosi antara 

Fashion Hungry dengan kompetitor bisnis Fashion Hungry. Kegiatan promosi 

yang dilakukan oleh kompetitor lebih banyak dibandingkan dengan Fashion 

Hungry. Keberhasilan promosi yang dilakukan oleh kompetitor menjadi 

pembelajaran bagi Fashion Hungry dalam melakukan kegiatan promosi. 
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 Fashion Hungry telah melakukan kegiatan marketing communications 

secara online melalui berbagai media sosial yaitu instagram dan facebook, 

mengiklankan produk Fashion Hungry pada situs jual beli online, seperti Alibaba 

dan Tokopedia sedangkan kegiatan marketing communications secara offline 

dengan mengikuti berbagai pameran di mall yang diadakan di Surabaya 

(Lampiran K). Sales promotion yang dilakukan pada instagram dan facebook 

meliputi sale pada event tertentu dan program paket pembelian (bundling). 

Fashion Hungry juga telah membuat suatu inovasi yang berbeda dari online shop 

pada umumnya yaitu jasa free fashion consultant. Jasa ini dapat digunakan oleh 

siapa saja entah membeli produk Fashion Hungry atau tidak, yaitu memfasilitasi 

kepada siapapun yang hendak berkonsultasi tentang tren fashion terkini atau 

bagaimana cara mix and match yang tepat pada berbagai pakaian yang dimiliki 

secara gratis.  

 Kegiatan marketing communications yang telah dilakukan oleh Fashion 

Hungry mendapatkan respon positif dari masyarakat, namun kegiatan tersebut 

masih belum mampu menghabiskan 50% dari jumlah stock barang Fashion 

Hungry. Sales promotion yang dilakukan melalui media online dengan 

memberikan program bundling kepada konsumen pada facebook dan instagram 

juga masih belum bisa mendukung kestabilan omzet Fashion Hungry. Maka dari 

itu, peneliti ingin mengetahui marketing communications seperti apakah yang 

lebih tepat untuk konsumen Fashion Hungry dan bagaimana kompetitor Fashion 

Hungry melakukan kegiatan marketing communications pada bisnis online-nya. 



6 

 

 Fashion Hungry menyediakan pakaian wanita yang dibeli dari supplier 

dimana pakaian tersebut berasal dari berbagai negara di luar Indonesia, seperti 

Thailand, Hongkong, dan China. Proses selanjutnya, Fashion Hungry melakukan 

pemilihan tema dan re-photoshoot lalu memasarkannya kepada end customer 

melalui berbagai media online. Setelah proses pengadaan barang sampai barang 

berada pada tangan konsumen, Fashion Hungry masih belum bisa menstabilkan 

omzet penjualan. Permasalahan ini mengakibatkan peneliti untuk ingin lebih 

mendalami tentang kegiatan sales promotion yang dilakukan oleh kompetitor 

Fashion Hungry dan pendapat dari marketing expert. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti ingin 

merancang kegiatan sales promotion bisnis Fashion Hungry untuk memperbaiki 

kestabilan omzet penjualan. Dengan mengetahui kegiatan sales promotion yang 

dilakukan oleh kompetitor, maka peneliti akan belajar untuk mengetahui kegiatan 

sales promotion yang bisa dilakukan pada bisnis Fashion Hungry. Peneliti hendak 

mendalami kegiatan sales promotion yang bertujuan untuk memperbaiki 

permasalahan omzet penjualan yang terjadi di Fashion Hungry agar konsumen 

melakukan pembelian. Kegiatan sales promotion ini ditujukan untuk bisa 

meningkatkan omzet penjualan dan memenuhi keinginan konsumen karena 

kegiatan sales promotion yang selama ini dilakukan masih kurang mendukung 

kestabilan penjualan Fashion Hungry. Sales promotion tersebut ditujukan untuk 

memperbaiki omzet penjualan di Fashion Hungry agar Fashion Hungry tetap 

mampu bersaing dengan online shop fashion lainnya. Selain itu, kegiatan sales 

promotion juga ditujukan untuk meningkatkan jumlah followers di instagram agar 
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lebih banyak masyarakat yang mengetahui Fashion Hungry. Dengan latar 

belakang tersebut, penelitian ini berusaha untuk merancang kegiatan sales 

promotion yang baru untuk bisnis Fashion Hungry. Oleh karena itu, penelitian ini 

diberi judul “Perancangan Kegiatan Sales Promotion Bisnis Fashion Hungry”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang 

diambil dari penelitian ini adalah bagaimana perancangan sales promotion bisnis 

Fashion Hungry untuk memperbaiki omzet penjualan dan meningkatkan jumlah 

followers di instagram? 

 1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui rancangan kegiatan sales promotion untuk memperbaiki omzet 

penjualan bisnis Fashion Hungry dan meningkatkan jumlah followers di 

instagram. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rancangan kegiatan sales 

promotion bisnis Fashion Hungry. Hasil penelitian diharapkan dapat 

menunjukkan pengaruh-pengaruh positif yang membuat bisnis Fashion 

Hungry semakin berkembang. 

2. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tentang 

kegiatan sales promotion pada bisnis online. 


