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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan industri fashion di Indonesia saat ini telah meningkat cukup 

signifikan terutama dalam bidang ekonomi. Industri fashion termasuk salah satu 

industri yang prospektif di Indonesia. Menurut Dirjen Industri Kecil dan 

Menengah, fesyen dan kerajinan merupakan subsektor yang dominan memberikan 

kontribusi ekonomi, baik dalam nilai tambah, tenaga kerja, jumlah perusahaan, 

dan ekspor (Sumber: republika.com). Fashion yang pada dasarnya merupakan 

kebutuhan sandang manusia, sekarang dipandang sebagai sarana untuk 

memperlihatkan gaya hidup dan status sosial masyarakat. Fashion memiliki 

perkembangan yang sangat cepat, sesuai dengan perkembangan jaman. Fashion 

berubah seiring dengan perubahan musim, cuaca, dunia, hiburan, tahun ataupun 

bulan (Pamakayo, 2013:9).  

Trend belanja online di dunia sangat berpengaruh terhadap konsumen di 

Indonesia, hanya saja bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, 

perkembangan teknologi di Indonesia agak terlambat. Baru setelah teknologi 

nirkebel berkembang pesat, jumlah konsumen online ikut bergerak naik (Kasali, 

2010:106). Dari buku yang ditulis oleh Kasali (2010:109) diketahui bahwa 

produk fashion, seperti pakaian dan aksesoris menduduki posisi kedua dalam 
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survei produk atau jasa yang paling ingin dibelanjakan secara online oleh 

masyarakat Indonesia. Tas juga termasuk dalam produk fashion tersebut. Seiring 

dengan pertumbuhan jumlah konsumen online, bisnis yang dijalankan via internet 

pun semakin berkembang. Hal itu menunjukkan bahwa peluang bisnis tas secara 

online masih cukup besar karena jumlah pengguna internet yang semakin banyak 

dan industri fashion yang terus berkembang. Oleh karena itu, perusahaan 

Xtraordinary memutuskan untuk membuka bisnis tas secara online. 

Xtraordinary merupakan sebuah bisnis berbasis online yang bergerak di 

bidang fashion, yaitu dengan menjual tas. Xtraordinary (XO) Bagshop didirikan 

pada tanggal 8 Juli 2012. Segmen pasar yang dituju adalah kalangan menengah ke 

bawah. Target pasar dari XO Bagshop adalah para remaja dan anak-anak (umur: 

5-10 tahun). Wilayah pemasaran XO Bagshop adalah wilayah Surabaya dan 

sebagian daerah di pulau Jawa. Dengan berbasis online, XO Bagshop dapat 

dijangkau oleh semua kalangan di berbagai penjuru negeri. Pada awalnya, XO 

Bagshop hanya menjual tas anak, namun seiring berjalannya waktu XO Bagshop 

juga menjual tas remaja. Penjualan XO Bagshop dilakukan secara online melalui 

jejaring sosial facebook, instagram dan blackberry messenger. Terkadang XO 

Bagshop juga mengikuti beberapa pameran fashion. Pameran yang pernah diikuti 

oleh XO Bagshop salah satunya adalah fashion bazaar di Sutos. Selain itu, XO 

Bagshop juga pernah mengikuti pameran di Lenmarc. 
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Semenjak pendiriannya, Xtraordinary mengalami penjualan yang rendah dan 

tidak menentu, kadang-kadang mengalami kenaikan dan terkadang mengalami 

penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Penjualan Xtraordinary 

Sumber: Internal  

Pada saat melakukan pameran, penjualan dari Xtraordinary akan mengalami 

peningkatan. Selain itu, peningkatan penjualan juga terjadi pada saat Xtraordinary 

meng-upload produk-produk baru sedangkan pada saat tidak ada produk baru, 

penjualan akan kembali menurun. Berdasarkan tanya jawab yang peneliti lakukan 

pada tanggal 22 Agustus 2014 kepada beberapa pembeli dari XO Bagshop, 

sebagian besar dari mereka menyarankan agar promo dan variasi produk dari toko 

ini diperbanyak. Selain itu, peneliti juga bertanya secara acak kepada kurang lebih 

dua puluh orang dengan memperlihatkan instagram dari XO Bagshop dan 

bertanya apakah responden tersebut mengenal online shop ini. Ternyata sebagian 

besar dari orang-orang tersebut tidak tahu mengenai XO Bagshop. Hal itu 
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menunjukkan bahwa promosi dari XO Bagshop tidak berjalan dengan baik karena 

banyak orang yang tidak mengenal toko ini. Selain itu, dibanding dengan 

kompetitor lain yang selalu memberikan promo-promo, XO Bagshop tidak pernah 

memberikan promosi seperti itu. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa 

permasalahan yang menyebabkan turunnya penjualan dari XO Bagshop adalah 

promosi. 

Tabel 1.1 Tabel perbandingan dengan kompetitor 

Toko Online Promosi 

Onetouchid Memberikan diskon setiap pembelian dua produk. 

Melampirkan testimonial dari pelanggan. 

Meng-upload foto produk setidaknya seminggu sekali. 

Santhyteashop Meng-upload foto produk setidaknya dua hari sekali. 

Memberikan deskripsi produk yang menarik. 

XtraordinaryBagshop Free ongkir untuk wilayah Surabaya. 

Sumber: Instagram 

Xtraordinary sebagai perusahaan yang berjualan tas, harus dapat memasarkan 

produknya (dalam hal ini tas) kepada konsumen agar dapat bertahan dan bersaing 

dengan perusahaan lain mengingat ketatnya persaingan dalam industri fashion, 

khususnya dalam penjualan secara online. Promosi merupakan salah satu cara 

yang dibutuhkan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan. Dengan 

promosi, masyarakat dapat mengetahui produk yang dijual perusahaan dan hal itu 
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akan mempengaruhi keputusan pembelian. Kegiatan promosi harus dapat 

dilakukan sejalan dengan rencana pemasaran serta diarahkan dan dikendalikan 

dengan baik sehingga promosi tersebut benar-benar dapat memberikan kontribusi 

yang tinggi dalam upaya meningkatkan volume penjualan (Rangkuti, 2009: 49).  

Salah satu penyebab turunnya penjualan yang dialami XO Bagshop 

disebabkan oleh masalah kurangnya promosi yang dilakukan sehingga tidak 

banyak orang yang tahu mengenai XO Bagshop. Hal tersebut dapat dilihat dari 

pengikut akun Instagram XO Bagshop yang masih sedikit dan bahkan tidak 

mencapai seratus pengikut. Hal ini berbeda dengan akun instagram dari 

kompetitor yang pengikutnya bisa sampai ratusan. Pada saat pameran di Sutos, 

ada pelanggan yang membeli tas anak dan meminta bonus atau hadiah akan 

pembeliannya itu, tetapi saat itu XO Bagshop tidak sedang melakukan program 

pemberian hadiah sehingga tidak dapat memberikannya. XO Bagshop tidak 

memberikan promo tertentu pada waktu pameran sehingga kurang menarik bagi 

pelanggan. Apabila perusahaan melakukan kegiatan promosi secara tepat, maka 

akan lebih banyak konsumen yang tertarik dan mengetahui XO Bagshop sehingga 

kemungkinan konsumen untuk membeli lebih besar. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, peneliti ingin melakukan 

penelitian akan bisnis Xtraordinary dengan judul “Analisis Strategi Promosi 

dalam Upaya Meningkatkan Penjualan di Xtraordinary Bagshop”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Xtraordinary Bagshop yang bergerak secara online diharapkan dapat 

menjangkau kalangan dengan keuangan ekonomi menengah ke bawah dengan 

target pasar anak-anak di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun demikian, 

sampai saat ini Xtraordinary Bagshop masih belum dikenal banyak orang dan 

penjualan yang ada belum terlalu banyak, seperti yang telah peneliti jabarkan 

pada latar belakang sebelumnya. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, peneliti 

mencoba merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut: 

Bagaimana strategi promosi yang sebaiknya dilakukan oleh Xtraordinary 

Bagshop dalam upaya meningkatkan penjualan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui strategi promosi yang sebaiknya dilakukan oleh Xtraordinary 

Bagshop dalam upaya meningkatkan penjualan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan secara teoritis 

 Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan agar pembaca dapat 

mengerti dan memahami mengenai strategi promosi yang sebaiknya 

dilakukan. Penelitian ini dapat berguna sebagai ilmu bisnis atau sebagai 

referensi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai promosi 

yang sebaiknya dilakukan dalam bisnis terutama bisnis tas anak secara online.  
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2. Kegunaan dalam implementasi atau praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pebisnis lain sebagai dasar 

pengetahuan mengenai strategi promosi yang sebaiknya dilakukan. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak perusahaan 

dalam melakukan promosi yang tepat, sehingga konsumen tertarik untuk 

membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan dan penjualan dapat 

meningkat. 


