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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pertumbuhan bisnis mengalami peningkatan dengan berkembangnya 

perekonomian di Indonesia. Dikalangan anak muda Indonesia clothing saat ini 

sangat digandrungi, terlebih jika produk seperti kaos, tas dan lain yang dikenakan 

berasal dari brand atau merk clothing terkenal. Bahkan saat ini menjadi sebuah 

prestasi yang patut dibanggakan untuk brand-brand clothing Indonesia yang 

produknya berhasil menembus pasar luar negeri dan bahkan menjadi popular juga 

disana.  

Kota Bandung merupakan kota yang dikenal sebagai kota industri kreatif. 

Industri clothing di kota Bandung sangat erat kaitannya dengan factory outlet, 

distribution store, serta clothing company. Distribution store lebih mengacu 

kepada perusahaan yang menjual produk yang di produksi secara terbatas, dimana 

mereka biasanya hanya menjual ulang produk, tanpa memiliki brand sendiri, 

namun perusahaan ini belum tentu memiliki toko sendiri atau memproduksi 

barangnya sendiri. 

Kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang 

berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Menurut Kasmir dan Jakfar 

(2012:47), pemasaran dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan 

menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Adapun strategi 
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bauran pemasaran meliputi strategi produk, strategi harga, strategi lokasi 

atau distribusi, dan strategi promosi. Tujuan menggunakan konsep pemasaran 

adalah untuk memperbaiki hubungan konsumen karena hubungan yang lebihbaik 

sangat menguntungkan bagi perusahaan, dan dapat meningkatkan laba. Untuk 

dapat meningkatkan laba perusahaan harus dapat meningkatkan volume 

penjualan. Menurut Swastha (2014:17), volume penjualan yang menguntungkan 

harus menjadi tujuan perusahaan, dan bukannya volume untuk kepentingan 

volume itu sendiri. Untuk meningkatkan volume penjualan perusahaan harus 

mampu memasarkan produknya dengan baik. Kegiatan pemasaran perusahaan 

akan sangat berpengaruh terhadap volume penjualan. Meningkatnya volume 

penjualan dapat dicapai jika strategi bauran pemasaran diterapkan dalam 

perusahaan dengan tepat. Strategi promosi merupakan kegiatan bauran pemasaran 

yang terakhir. Dalam menghadapi persainganperusahaan memerlukan strategi 

promosi untuk dapat memperkenalkanproduknya dan menarik perhatian 

konsumen. iklan sangat penting untuk keberhasilan pemasaran. Advertising 

menurut Kotler dan Keller (2016:204), adalah setiap bentuk presentasi yang 

bukan dilakukan orang dan berupa promosi gagasan, barang, atau jasa oleh 

sponsor yang telah ditentukan. Promosi melalui periklanan sangat efektif 

digunakan karena dapat memberikan informasi yang jelas tentang produk, dan 

iklan juga memberi arahan kepada konsumen untuk memilih produk yang 

dianggap sesuai dengan kebutuhannya. 

Selain Advertising, Sales promotion adalah hal yang penting bagi 

perusahaan untuk mempromosikan dan mempengaruhi orang atau agar tertarik 
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untuk melakukan keputusan dalam pembelian suatu produk. Selain itu Sales 

Promoton juga bisa menjadi strategi insentif jangka pendek yang bisa 

meningkatkan pembelian dan penjualan produk secara langsung pada saat itu 

juga.  

Kehadiran internet sebagai media pemasaran seperti advertising dan sales 

promotion, kini kesempatan konsumen untuk melakukan pembelian khususnya 

online menjadi semakin luas, seperti akses terhadap produk maupun jasa yang 

beragam serta kemudahan yang diberikan untuk melakukan pembelian. 

Banyak perusahaan yang kini sudah terlibat dalam dunia online meski 

usaha yang pada awalnya berbasis offline mulai beralih ke online dalam 

melakukan promosi produknya. Demochist Clothing pun kini mulai memperluas 

pangsa pasarnya melalui sosial media. 

 

Gambar 1.1 Produk Demochist Clothing 
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1.1.1 Produk Demochist Clothing 

Demochist Clothing adalah salah satu brand clothing yang berasal dari 

Bandung yang mempunyai takeline atau motto yaitu High Grade Quality yang 

berarti berkualitas tinggi, sehingga produk yang dibuat harus mempunyai 

standard, kualitas bahan terbaik sehingga para konsumen memillih brand ini 

menjadi salah satu pilihan utama dalam berpenampilan, akan tetapi hasil 

pencatatan manajemen Demochist Clothing menunjukkan bahwa penjualan denim 

saat ini mengalami penurunan hal ini dapat dilihat dari volume penjualan sebagai 

berikut. 

 

Sumber: Demochist Clothing 

Gambar 1.2 Volume Penjualan 

Dari gambar 1.2 terlihat volume  penjualan Demochist Clothing 

mengalami siklus fluktuasi penjualan dan tidak mencapai target setiap tahunnya, 

hal ini mengindikasikan ketidaktetapan jumlah penjualan, diperoleh informasi dari 
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owners Demochist Clothing bahwa penjualan Demochist Clothing mengalami 

kenaikan di tahun 2014 dan 2015. Selama ini untuk menjalankan pemasaran 

manajemen Demochist Clothing melakukan iklan melalui saluran media sosial 

Instagram, sponsorship dan event seperti Kickfest. Iklan yang dilakukan melalui 

media sosial Instagram. 

 

Gambar 1.3 Pengikut Instagram Demochist Clothing 

Pada gambar tersebut menunjukkan jumlah follower dalam aplikasi 

instagram sebabanyak 16,600 follower. Hal ini menunjukkan banyaknya follower 

yang melihat iklan produk Demochist Clothing tidak menjadi jaminan dalam 

meningkatkan penjualan. Beberapa kegiatan Sales promotion yang dilakukan 

manajemen dalam lima tahun terakhir antara lain sebagai berikut. 
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Tabel 1.1 Kegiatan Sales promotion 

No Tahun Jumlah Kegiatan Sales promotion 

1 2014 16 

2 2015 12 

3 2016 15 

4 2017 18 

5 2018 22 

 

Sumber: Demochist Clothing 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan kegiatan sales promotion yang 

dilakukan oleh Demochist Clothing setiap tahunnya meningkat kecuali di tahun 

2015. Akan tetapi kegiatan yang meningkat tidak diimbangi dengan naiknya 

volume penjualan. Berbagai macam bentuk promosi telah dilakukan oleh 

Manajemen Demochist Clothing untuk menarik perhatian pengunjung pada saat 

kegiatan event. Pemberian label potongan harga untuk produk-produk tertentu 

merupakan salah satu bentuk strategi penjualan yang telah dilakukan. Hampir 

seluruh produk pakaian yang ditawarkan berlabelkan diskon antara 10% hingga 

50%. Penawaran tersebut tentu saja akan memberikan pandangan yang 

menguntungkan karena konsumen bisa mendapatkan produk yang diinginkan di 

bawah harga normal. Terlebih lagi dengan adanya penawaran-penawaran khusus, 

seperti diskon 50%+20% yang tentunya diharapkan dapat menstimuli konsumen 
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untuk melakukan pembelian. Hal ini berlawanan dengan teori Kotler (2016:681) 

bahwa promosi penjualan yang terdiri dari kumpulan intensif yang beragam 

dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk dan jasa tertentu secara lebih 

cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang, ternyata tidak mampu 

meningkatkan penjualan. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Raymond (2016) bahwa sales 

promotion mempengaruhi niat beli ulang konsumen. Menurut konsumen sales 

promotion yang dilakukan Perky Pedro dinilai baik, karena konsumen tertarik 

dengan sales promotion yang dilakukan Perky Pedro.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, topik yang akan diangkat pada 

penelitan ini berjudul “Pengaruh Advertising dan Sales Promotion Terhadap 

Niat Beli Online Pada Produk Demochist Clothing”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan di atas dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan responden mengenai Advertising pada Demochist 

Clothing? 

2. Bagaimana tanggapan responden mengenai Sales promotion pada 

Demochist Clothing? 

3. Bagaimana pengaruh Advertising terhadap niat beli Demochist Clothing? 

4. Bagaimana pengaruh Sales promotion terhadap niat beli Demochist 

Clothing? 
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5. Bagaimana pengaruh Advertising dan sales promotion terhadap Niat beli 

Demochist Clothing? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Advertising pada 

Demochist Clothing. 

2. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Sales promotion pada 

Demochist Clothing. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Advertising terhadap niat beli Demochist 

Clothing. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Sales promotion terhadap niat beli Demochist 

Clothing. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Advertising dan sales promotion terhadap niat 

beli Demochist Clothing 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :  

1. Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan sehingga 

bisa membandingkan hasil penelitian di lapangan dengan teori-teori yang 

telah diperoleh selama masa perkuliahan. Berdasarkan penelitian ini juga 

penulis dapat mempelajari bagaimana pengaruh Advertising dan sales 

promotion terhadap niat beli. 
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2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh 

Advertising dan sales promotion terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada Demochist Clothing, diharapkan hasil penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan 

serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengelola Demochist 

Clothing mengenai pelaksanaan Advertising dan sales promotion yang 

telah dijalankan.  

3. Bagi Peneliti lain  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa lain 

yang membahas topik penelitian yang sama, sehingga dapat memudahkan 

dalam penyelesaian karya ilmiah. 

  

 

 

 

 

  


