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BAB II 

ANALISIS MASALAH 

 

 

 

2.1 Tinjauan Teori 

 

Dalam rangkaian penulisan tugas akhir ini, ada beberapa teori yang 

mendukung hasil kerja yang akan dibuat hingga selesainya tugas akhir 

multimedia ini. 

 

2.1.1 Definisi Clothing dan Distro 

 

Clothing dalam Bahasa Indonesia berarti berpakaian, 

namun istilah ini lebih dikenal dalam pakaian, seperti zaman pra 

sejarah manusia telah mengenal pakaian dalam bentuk dan 

bahannya masih sangat sederhana. Biasanya terbuat dari kulit 

binatang ataupun dari daun, mereka menggunakan pakaian untuk 

melindungi tubuh dari cuaca panas dan dingin. 

Perkembangan pakaian tidak lain banyak dibantu oleh para 

perancang, mengembangkan jenis pakaian menjadi merk, karena 

itu kata clothing sering digunakan dalam merk tertentu. Clothing 

berawal dari idealisme memperkuat eksistensi sebuah komunitas 

yang diturunkan dalam bentuk gaya berpakaian dan akhirnya 

tercetuslah ide membuat clothing yang sekarang mewabah 

kehampir banyak kota di Indonesia. 

Clothing merupakan istilah umum yang dikenal 

masyarakat. Sebenarnya terdapat dua macam usaha tersebut, yaitu 

clothing dan distro. Distro merupakan toko yang menjual produk 

mode bermerk independen. Sedangkan clothing adalah usaha yang 

hanya mengeluarkan produk-produk bermerk tersebut. 
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Bila ditanya siapa pelopor berdirinya clothing/distro di 

bandung? Pasti sulit mencari jawaban yang pasti karena semua 

berawal dari usaha kecil, dengan gaya promosi dari mulut ke 

mulut, yang pasti ada nama lama seperti M-Clothing yang berdiri 

sejak tahun 1993, Reverse yang berdiri sejak tahun 1995 tetapi 

kemudian bubar, dan menyusul 347. Nama-nama tersebut sudah 

menjadi brand-brand lokal kota Bandung yang cukup terkenal, 

setelah itu clothing/distro pun bermunculan.  

 

2.1.2 Perkembangan Clothing atau Distro saat ini 

 

Clothing maupun Distro sudah mulai berkembang saat ini. 

Menurut koran Kompas Edisi 5 Agustus 2007, “di kota Bandung, 

pertumbuhan distro dalam empat tahun terakhir mencapai 100 

persen. Kondisi perekonomian yang melemah belakangan ini tidak 

membuat perkembangan distro tersendat. Bahkan jumlahnya 

semakin banyak”. 

Ketua Kreative Independent Clothing Kommunity (KICK), 

Fiki Chikara Satari mengemukakan, “Tahun 2002, jumlah distro 

mencapai sekitar 200 unit, dan saat ini sudah lebih dari 400 unit”. 

Perkembangan distro dirasakan mulai pesat sejak tahun 1997. Pada 

saat itu, terdapat sekitar enam distro di Kota Bandung, antara lain 

347/eat, Airplane, dan Ouval Research. Hingga tiga tahun sesudah 

itu, perkembangannya lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 40 

distro. Tetapi, keunggulan kreativitas distro justru banyak 

disalahgunakan produsen baju tidak resmi. Desain produknya 

sering ditemukan pedagang kaki lima Kota Bandung dan pasar-

pasar seperti Mangga Dua dan Tanah Abang di Jakarta. Hal itu 

disebabkan karena distro-distro tersebut baru sekitar 10 persen atau 

40 distro yang sudah memiliki hak cipta. Sebuah distro dapat 

memproduksi 5.000-10.000 kaos setiap bulan. Sekitar 5 persen dari 

kaos yang diproduksi distro itu dikirim ke luar negeri dengan nilai 

Rp 25 juta - Rp 35 juta per bulan. Namun, sistem penjualannya 
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masih diantar langsung, tidak melalui mekanisme ekspor. Tujuan 

ekspor produk distro antara lain: Singapura, Malaysia, Australia, 

Selandia Baru, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, dan 

Hongaria. Selain di Bandung, distro juga terdapat di daerah lain di 

kota-kota besar di seluruh Indonesia. 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) 

Jawa Barat Agus Gustiar mengatakan, ”bisnis distro memiliki 

prospek bagus”. Kreativitas dan inovasi pelaku distro merupakan 

nilai tambah dalam pandangan anak muda yang menjadi pasar 

utamanya. Untuk mencegah penyalahgunaan desain produk distro, 

Disperindag Jabar akan memfasilitasi 100 industri kecil menengah, 

termasuk pelaku distro, untuk mendapatkan hak cipta. Langkah itu 

akan didukung Departemen Perindustrian. Ketua Kamar Dagang 

dan Industri Indonesia Daerah Kota Bandung Deden Hidayat 

mengatakan, ”distro memiliki peran dalam pariwisata di Bandung, 

selain hotel, mal, dan restoran”. 

 

2.1.3 Definisi CD Interaktif 

 

Perkembangan teknologi multimedia saat ini sangat pesat 

sehingga menghasilkan teknologi-teknologi multimedia yang baru 

dan canggih, salah satunya adalah interaktif Multimedia. Interaktif 

Multimedia adalah suatu media yang menggabungkan video, 

audio, animasi, dan text, dimana pengguna dapat melakukan 

interaksi dengan media ini dengan memilih secara bebas informasi 

yang ingin diperoleh. CD Interaktif merupakan salah satu Interaktif 

Multimedia yang sudah dikenal oleh masyarakat luas sekarang ini. 

Perbedaan antara CD Interaktif dengan interaktif lainnya 

adalah pada penggunaan media yang dipakainya. CD Interaktif 

sesuai dengan namanya Interactive Compact Disc memakai media 

Compact Disc. CD Interaktif terdiri dari dua suku kata yaitu CD 

dan Interaktif CD adalah singkatan dari Compact Disc, Compact 

artinya memadatkan dan Disc artinya cakram. Jadi, CD adalah alat 
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atau hardware yang fungsinya untuk menyimpan data yang 

padat/banyak, kemudian bentuknya yang kecil dan sangat ringan, 

maka CD sangat mudah untuk dibawa. CD bentuknya kecil, tetapi 

kapasitas untuk menyimpan datanya cukup besar dan dilihat dari 

harga pun CD ini sangat murah. Kata kedua yaitu Interaktif, 

dimana artinya interaksi atau pengaruh timbal balik. 

CD Interaktif adalah sebuah Sistem Interaktif Multimedia 

yang menggabungkan video, grafik, audio dan data program yang 

disimpan ke sebuah media penyimpanan, yaitu Compact Disc. 

Pada awal perkembangan, CD Interaktif diperuntukkan kepada 

para profesional, dan CD Interaktif tersebut biasanya digunakan 

untuk: 

a. Pelatihan, 

b. Media promosi antar rekan kerja, 

c. Pendidikan, 

d. Pemberian informasi tertentu secara detail. 

Media CD Interaktif dipilih oleh para profesional karena 

media ini dapat membuat informasi secara detail dan mempunyai 

kapasitas yang besar tapi biayanya cukup murah. Dewasa ini CD 

Interaktif tidak hanya digunakan untuk para profesional saja, tetapi 

sudah meluas kepada para pengguna umum dan fungsinya pun 

mulai bervariasi, seperti: 

a. Pendidikan anak, 

b. Pendidikan umum, 

c. Games, 

d. Ensiklopedia. 

e. Hiburan, 

f. Musik, 

g. Seni dan Kebudayaan. 
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2.1.4 Teori Promosi 

 

Promosi merupakan salah satu variabel marketing mix yang 

digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan 

pasarnya. Promosi juga sering dikatakan sebagai “proses berlanjut” 

karena dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari 

perusahaan. Oleh karena itu, promosi diartikan sebagai arus 

informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran.  

Promosi digunakan untuk menginformasikan kepada orang 

mengenai produk-produk dan meyakinkan para pembeli dalam 

pasar sasaran suatu perusahaan, organisasi saluran, rekan kerja dan 

masyarakat umum untuk membeli barang-barangnya. Fungsi 

promosi adalah untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi 

dengan setiap konsumen.  

Agar promosi itu berhasil maka promosi itu mempunyai 

tujuan yang utama yaitu:  

1. Memberitahukan, 

2. Membujuk, 

3. dan Mengingatkan. 

Tujuan promosi yang lain adalah: 

1. Melahirkan atau meningkatkan kesadaran pembeli akan suatu 

produk. 

2. Mempengaruhi setiap pembeli terhadap suatu perusahaan, 

produk atau merk. 

3. Meningkatkan preferensi pembeli terhadap merk dalam suatu 

segmen yang ditargetkan. 

4. Meraih peningkatan penjualan dan pangsa pasar untuk 

konsumen sasaran khusus dan prospek sasaran. 

5. Melahirkan keinginan kembali untuk membeli merk. 

6. Mendorong pembeli untuk mencoba suatu produk baru. 

7. Menarik konsumen-konsumen baru. 
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Sebuah perusahaan yang mempunyai produk baru harus 

benar-benar memperkenalkan produknya secara baik kepada 

konsumen, sehingga konsumen mempunyai banyak informasi 

tentang produk perusahaan tersebut dan dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen secara baik. 

Karakteristik dari promosi antara lain: 

1. Periklanan (advertising) yaitu semua bentuk penyajian dan 

promosi barang/jasa yang dibayar oleh sebuah sponsor tertentu. 

2. Promosi penjualan (sales promotion) yaitu insentif jangka 

pendek untuk meningkatkan pembelian atau panjualan produk 

atau jasa. 

3. Hubungan masyarakat (public relation) yaitu hubungan 

masyarakat/humas merupakan suatu usaha membangun 

hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga 

menimbulkan citra atau image perusahaan yang baik di mata 

masyarakat. 

4. Penjualan secara pribadi (personal selling) yaitu penyajian 

perorangan secara lisan oleh seseorang sebagai utusan 

perusahaan dengan satu atau lebih calon pembeli untuk 

membujuk atau meyakinkan calon pembeli tersebut. 

5. Pemasaran langsung (direct marketing) yaitu suatu sistem 

pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media 

periklanan untuk merespon yang terukur dan atau transaksi 

dimanapun. 

 

 

2.2 Tinjauan Masalah 

 

Setelah melihat semua permasalahan yang sudah dibahas 

sebelumnya maka penulis memberikan gambaran untuk meninjau masalah 

utama yang dibahas pada Tugas Akhir Multimedia ini dengan mengacu 
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pada landasan teori. Kita dapat membandingkan kelemahan dan 

kekurangan yang ada di perusahaan Rockmen Inside. 

 

2.2.1 Analisis SWOT 

 

a. Keunggulan (Strength) Rockmen Inside 

Rockmen Inside memiliki keunggulan desain yang 

bernuansa Rock yang elegan, dan juga memiliki spesifikasi 

produk yang beragam dan selalu inovatif. Rockmen Inside 

mempunyai brand berupa media cetak yaitu majalah Jeune, 

yang mengulas tentang fashion dan itu akan menjadi sebuah 

sarana promosi baginya. 

 

b. Kelemahan (Weakness) Rockmen Inside 

Tidak adanya media untuk menjalin kerjasama dengan 

rekan kerjanya. 

 

c. Peluang (Opportunity) Rockmen Inside 

Dengan menjamurnya kembali musik Rock saat ini, akan 

menjadikan peluang bagi Rockmen Inside, karena 

mempengaruhi minat konsumen terhadap produk-produknya. 

 

d. Ancaman (Threat) Rockmen Inside 

Seiring berkembangnya clothing khususnya di Bandung, 

semakin banyak pula clothing yang mengambil tema Rock. Hal 

itu menjadi suatu ancaman bagi Rockmen Inside. Di Bandung 

terdapat merk baru yaitu Evil Army dengan tema sama yang 

merupakan anak perusahaan dari merk besar yaitu C-59.  

 

2.2.2 Analisis STP 

 

a. Segmentasi (Segmentation) Rockmen Inside 

1. Segmentasi Demografis 
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Segmentasi berdasarkan aspek demografis, yaitu: usia, jenis 

kelamin, pendidikan, agama, ras, dan kewarganegaraan. 

No. Aspek Uraian 

1. Usia 22-35 tahun 

2. Jenis Kelamin Pria dan Wanita 

3. Pendidikan SMA - Perguruan Tinggi 

4. Agama Semua Agama 

5. Ras Semua Ras 

6. Kewarganegaraan Semua Warga Negara 

Tabel 2.1   Tabel Segmentasi Demografis 

 

2. Segmentasi Geografis 

Segmentasi berdasarkan letak geografis, yaitu: pembagian 

pasar berdasarkan negara, pulau, dan kota. 

No. Aspek Uraian 

1. Negara Indonesia 

2. Pulau Jawa, Sumatera, Bali, 

Kalimantan,  Sulawesi, dan 

Irian Jaya. 

3. Kota Kota-kota besar di Pulau Jawa, 

Sumatera, Bali, Kalimantan, 

Sulawesi, dan Irian Jaya. 
Tabel 2.2   Tabel Segmentasi Geografis 

 

3. Segmentasi Psikografis 

Segmentasi berdasarkan aspek psikografis, yaitu: pasar 

yang dibagi berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan 

kepribadian. 

No. Aspek Uraian 

1. Kelas Sosial Semua kalangan 

2. Gaya Hidup Berkecukupan 

3. Kepribadian Mengikuti trend musik dan 

fashion. 
Tabel 2.3   Tabel Segmentasi Psikografis 

 

4. Segmentasi berdasarkan perilaku 

Segmentasi berdasarkan perilaku, yaitu: pengetahuan, sikap 

dan tanggapan konsumen terhadap produk. 
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No. Aspek Uraian 

1. Pengetahuan Berpendidikan 

2. Sikap Baik 

3. Tanggapan konsumen Memuaskan 

Tabel 2.4   Tabel Segmentasi berdasarkan perilaku 

 

b. Target (Targeting) Rockmen Inside 

Setelah perusahaan menentukan segmen pasar yang akan 

dimasuki, perusahaan harus menentukan target perusahaan 

untuk kedepannya. Rockmen Inside mentargetkan untuk 

menjadi pemimpin pasar (market leader), tetapi tentunya tidak 

lepas dari para pesaing. Sekarang sudah banyak clothing yang 

bertemakan sama dengan Rockmen Inside. Walaupun begitu 

Rockmen Inside tetap akan mengembangkan desain-desain 

yang selalu baru mengikuti perkembangan dan inovatif untuk 

mencapai target tersebut. 

 

c. Posisi (Positioning) Rockmen Inside 

Rockmen Inside sebuah clothing yang memproduksi 

pakaian jadi dan aksesoris pria maupun wanita. Rockmen 

Inside merupakan pelopor clothing dengan desain yang 

bertemakan Rock yang elegan. 

 

2.2.3 Analisis Marketing Mix 

 

Marketing Mix atau bauran pemasaran merupakan suatu inti 

dari sistem pemasaran yang menentukan tingkat keberhasilan 

pemasaran bagi suatu perusahaan. Adapun sistem pemasaran yang 

diterapkan oleh perusahaan Rockmen Inside, adalah: 

1. Barang (Product) 

Adapun barang-barang yang ditawarkan Rockmen Inside 

berupa pakaian jadi dan aksesoris baik pria maupun wanita. 
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2. Harga (Price) 

Harga yang ditawarkan untuk pakaian jadi pria Rp. 55.000,- 

sampai Rp. 650.000,-. Sedangkan pakaian wanita Rp. 65.000,- 

sampai 180.000,-. Dan untuk aksesoris pria dan wanita berkisar 

Rp. 5.000,- sampai  Rp. 185.000,-. 

3. Promosi (Promotion) 

Promosi yang dilakukan Rockmen Inside yaitu dengan 

membuat Flyers, Posters, Stickers, Iklan di media, dan 

Endorse. 

4. Tempat (Place) 

Rockmen Inside mempunyai memiliki tiga distro yang 

bertempat di kota Bandung, yaitu : Jl. Poernawarman No.51, 

Bandung Super Mall Lt. 4 Jl. Gatot Subroto dan Jl. Ternate No. 

8, dan juga memiliki authorized dealers serta retail dealers 

yang tersebar di seluruh Indonesia. 


