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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan teknologi, salah

satunya dalam bidang komunikasi telah mempengaruhi perkembangan ekonomi.

Khusus untuk media elektronik, ditandai dengan semakin berkembangnya dunia

teknologi informasi. Hal ini pula yang membuat komunikasi menjadi lebih

bervariatif sehingga banyak orang mencoba untuk memanfaatkannya. Salah satu

pemanfaatannya antara lain pada bidang promosi. Hal ini dimanfaatkan oleh

pengusaha baru (newcomer) untuk mempromosikan produk mereka.

Promosi adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan

membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya, Kotler dan Amstrong

(2001:68). Promosi merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam

manajemen pemasaran, karena promosi merupakan kegiatan perusahaan dalam

usahanya untuk berkomunikasi dengan konsumen. Dengan adanya komunikasi

diharapkan ada tanggapan dari konsumen atas produk yang ditawarkan.

Tanggapan ini oleh konsumen bisa dikategorikan dalam kesiapan membeli,

yaitu kesadaran, pengetahuan, kegemaran, preferensi, keyakinan, dan

pembelian.

Dalam melakukan promosi terdapat alat-alat promosi yang biasa disebut

bauran promosi. Bauran promosi merupakan kombinasi strategi yang paling

baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi lain
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yang direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan, Swastha dan

Irawan (2008:349). Dengan bauran promosi pengaruh yang diberikan terhadap

keputusan pembelian sangat besar, karena perusahaan dapat memperkenalkan

produk-produknya, membujuk dan menyarankan serta meyakinkan konsumen

untuk membeli produk yang ditawarkan.

Apabila perusahaan melakukan kegiatan bauran promosi secara tepat dan

efektif maka konsumen akan lebih banyak dapat mengetahui produk yang

ditawarkan sehingga memungkinkan konsumen untuk memutuskan membeli

terhadap produk tersebut lebih besar. Sebagaimana penelitian yang dilakukan

oleh Taufiqurrohman, bahwa bauran promosi mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu Mr. Pink Malang.

Perilaku konsumen sangat erat hubungannya dengan keputusan pembelian.

Jadi sangat penting bagi perusahaan untuk memahami bagaimana konsumen

mereka dalam memutuskan pembelian mereka, agar dapat mempengaruhi

keputusan pembelian tersebut. Promosi merupakan salah satu bauran pemasaran

yang sering digunakan oleh perusahaan dalam membujuk konsumen untuk

menggunakan produk mereka. Promosi dan produk tidak dapat dipisahkan. Di

sini harus ada keseimbangan produk, baik sesuai dengan selera konsumen serta

diiringi dengan teknik promosi yang tepat.

Salah satu alat komunikasi yang digunakan sebagai alat promosi yaitu

blackberry (smartphone). Blackberry messenger yang merupakan salah satu

fasilitas utama blackberry adalah fasilitas yang banyak digunakan untuk

melakukan kegiatan jual beli. Sebagaimana diinformasikan bahwa blackberry
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messenger baik itu untuk Android maupun IOS aplikasinya bisa diunduh mulai

22 Oktober 2013 (Abdi Dickyi 2013). Sehingga para pengguna aplikasi

blacberry messenger akan semakin bertambah karena banyaknya juga pengguna

smartphone. Sekitar 80% dari masyarakat  perkotaan di Indonesia  memiliki

perangkat mobile, khususnya smartphone," ujar business planning mindshare

asia pacific, Deepika Nikhilender. Berikut data penjualan smartphone di

Indonesia dari tahun 2009-2012:

Tabel 1.1
Jumlah penjualan Smartphone tahun 2009-2012

di Indonesia (dalam juta unit)

Tahun Jumlah Penjualan Smartphone
2009 2.04
2010 4.50
2011 9.50
2012 13.20

Sumber: Modifikasi data International Data Coorporation (IDC).

Berdasarkan data tabel 1.1 terlihat bahwa tingkat pertumbuhan penjualan

smartphone cenderung sangat pesat setiap tahunnya. Yahoo dan Mindshare

mengumumkan hasil riset mereka terkait pengguna smartphone di Indonesia,

bahwa survei yang dilakukan pada pertengahan tahun 2013 menyebutkan bahwa

terdapat 41,3 juta orang yang memiliki smartphone. Sedangkan menurut data

dari Mediacell, penjualan smartphone di Indonesia akan mencapai 46 juta unit

pada tahun ini. Bahkan, pihak Yahoo dan Mindshare memprediksi bahwa akan

ada sekitar 103,7 juta pengguna smartphone dan 16,2 juta pengguna tablet di

Indonesia pada tahun 2017 mendatang.

Pelaku online shopping memilih untuk melakukan kegiatan belanja online

mereka seperti pada group blackberry messenger (27,0%) , forum secara online



4

atau situs iklan baris seperti Kaskus dan Tokobagus (26,6%) , dan media sosial

(26,4%) dari pada di situs belanja online konvensional (20,0%) ini dikutip dari

(http://www.techinasia.com/indonesia-internet-users-markplus-insight/). Oleh

karena itu penggunaan blackkerry messenger adalah sebuah aplikasi yang

menjadi incaran para penjual yang menggunakan media online dan memilih group

blackberry messenger sebagai media komunikasi pemasaran untuk penjualan produk-

produknya. Group blackberry messenger merupakan salah satu sarana tercepat,

mudah dan efisien dalam berkomunikasi.

Teknik promosi yang digunakan ketika melakukan kegiatan promosi

penjualan di group blackberry messenger, yaitu dengan sering update status

yang isinya menawarkan promosi,  misalnya adanya diskon, bonus atau hadiah,

biaya kirim yang murah dan bentuk promo-promo lainnya. Jenis teknik promosi

lainnya yang juga digunakan adalah share picture ke dalam group blackberry

messenger yang membuat tampilan produk lebih menarik.

Group blackberry messenger juga dapat memberikan gambar-gambar barang dagang

yang di unggah oleh penjual online langsung masuk ke group blackberry messenger,

sehingga member dapat langsung melihat barang dagangan saat itu juga

lengkap dengan keterangan yang dicantumkan oleh seller (penjual). Maka

penjualan online yang dilakukan akan semakin cepat sampai pada target

penjualan. Berikut contoh promosi pakaian wanita di group blackberry

messenger pada gambar 1.1:
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Gambar 1.1
Contoh promosi pakaian wanita di Group Blackberry Messenger

Sumber: Group Blackberry Messenger dari “Story Shop”

Member wanita group blackberry messenger pada umumnya tertarik untuk

membeli pakaian wanita melalui group blackberry messenger karena adanya

kemudahan dalam bertransaksi, tanpa perlu ke toko, mall atau butik. Dilihat

dari segi psikologi wanita yang jiwa konsumtifnya lebih tinggi terhadap

pakaian. Pakaian merupakan salah satu yang menjadi promosi utama pada

group blackberry messenger. Rata-rata wanita yang menggunakan aplikasi

blackberry messenger terdaftar pada online shop group blackberry messenger

yang menawarkan penjualan produk pakaian wanita.

Pemilihan busana yang tepat disertai pelengkap busana yang sesuai

mempunyai arti besar dalam penampilan wanita. Busana yang serasi dan

menarik dapat menambah simpati dan rasa kagum dari orang-orang di

sekelilingnya. Berbusana tidak sekadar mengenakan pakaian, pemilihan busana

yang tepat sesuai untuk kesempatan dan sesuai pula dengan kepribadian

pemakainya, menjadikan penampilan seorang wanita lebih mengesankan.
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Penggunaan smartphone merupakan budaya yang tidak asing lagi di

kalangan mahasiswi, termasuk mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang.

Dimana jumlah mahasiswa aktifnya sebanyak 18.646 mahasiswa menurut data

dari website resmi (www.umm.ac.id) Sebagian besar diantara mereka memiliki

dan merupakan pengguna smartphone. Rata-rata dari setiap kelas 90%

merupakan pengguna smartphone dan mengunakan aplikasi blackberry

messenger.

Pengguna smartphone rata-rata adalah orang-orang yang memiliki intensitas

penggunaan internet tinggi, dan mahasiswi adalah salah satu segmen dari

pengguna smartphone yang bisa menunjang kebutuhan yang tinggi akan

penggunaan internet. Selain itu smartphone juga dapat memberikan manfaat

bagi mahasiswi dalam kelangsungan perkuliahan. Sehingga banyak dari mereka

yang memilih smartphone sebagai alat komunikasi.

Banyak dari kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang

menggunakan smartphone jika dibandingkan dengan kalangan umum. Beberapa

mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang memanfaatkan smartphone

sebagai media untuk mendirikan online business via group blackberry

messenger, yang merupakan salah satu fitur utama dari smartphone blackberry.

Bisnis online yang dilakukan mulai dari bisnis pakaian, sepatu, accecories,

makanan, travel, dan masih banyak lagi. Para mahasiswi yang melakukan online

business menjadikan contacts yang terdapat pada blackberry messenger mereka

sebagai target market, kemudian mengelompokannya kedalam group.
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Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud untuk meneliti “Pengaruh

Promosi Pakaian Wanita pada Group Blackberry Messenger terhadap

Keputusan Pembelian” (Study pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah

Malang), karena beberapa dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang

merupakan pelaku transaksi melalui Group Blackberry Messenger, baik sebagai

pembeli ataupun sebagai penjual (seller).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah promosi pakaian wanita pada group blackberry messenger

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian?

2. Variabel apakah pada promosi yang paling berpengaruh dominan terhadap

keputusan pembelian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis signifikasi pengaruh promosi pakaian wanita pada group

blackberry messenger terhadap keputusan pembelian.

2. Untuk menganalisis variabel pada promosi yang paling berpengaruh

dominan terhadap keputusan pembelian.

D. Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini, terfokus pada bauran promosi (iklan, promosi

penjualan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan pemasaran langsung)

(Kotler 2005:264).
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E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan informasi dan pengayaan bagi pengembangan khasanah ilmu

pengetahuan khususnya manajemen pemasaran.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan terhadap para

pengusaha maupun calon pengusaha muda dalam menerapkan strategi

promosi dalam usahanya dan menjadi masukan bagi pengusaha yang

berbisnis melalui group blackberry messenger agar dapat meningkatkan

teknik promosinya.


