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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, Indonesia harus 

mempersiapkan diri menghadapi terjadinya perubahan-perubahan besar pada 

berbagai aspek kehidupan, khususnya aspek ekonomi. Dengan terbukanya pasar 

global, maka para pengusaha dituntut untuk melakukan pembenahan kinerjanya 

dalam rangka memenuhi kualitas produk atau jasa yang dikehendaki oleh pasar 

(konsumen). Persaingan yang juga begitu ketat menuntut setiap pelaku usaha 

harus bekerja lebih keras lagi untuk turut serta dalam persaingan tersebut. 

Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang bersaingan diantaranya adalah 

selalu mendapatkan cara terbaik untuk merebut dan mempertahankan pangsa 

pasar (Huda, 2012:1).  

Pemasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi 

di masyarakat modern. Dewasa ini, pemasaran dengan menggunakan strategi 

promosi sudah berkembang menjadi sistem komunikasi yang sangat penting tidak 

saja bagi produsen barang dan jasa, tetapi juga bagi para konsumennya. 

Kemampuan dan metode promosi dalam menyampaikan informasi kepada 

konsumen menjadikan hal tersebut sebagai hal yang penting dan berpengaruh 

terhadap keberhasilan pemasaran dan pembentukan brand suatu perusahaan. 

Beberapa perusahaan sampai saat ini masih ada yang beranggapan bahwa 

promosi yang paling efektif hanya dapat dilakukan dengan beriklan di media 
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massa saja, anggapan tersebut menyebabkan fungsi promosi perusahaan-

perusahaan itu umumnya hanya didominasi dengan beriklan di media massa. 

Padahal iklan bukanlah satu-satunya alat yang dapat digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran. Selain iklan, ada unsur-unsur lain yang turut 

dikendalikan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yakni 

harga, distribusi, pengemasan, penampilan produk, mutu, brand (merek), ataupun 

selera pasar (Kasali, 2007:34). 

Dalam perkembangannya, merek tidak hanya menjadi pembeda atau 

identitas suatu produk. Perusahaan semakin merasakan pentingnya merek untuk 

mendapatkan kesetiaan dari pelanggan. Berbagai upaya dilakukan untuk 

menonjolkan merek produk mereka agar konsumen mudah mengingatnya serta 

merek mereka memiliki posisi yang baik didalam benak konsumen. Oleh karena 

itu menciptakan loyalitas pelanggan terhadap merek produk merupakan konsep 

yang sangat penting.  

Loyalitas itu berasal dari kepuasan konsumen akan sebuah merek, karena 

adanya konsistensi merek dalam memenuhi harapan konsumen. Konsumen yang 

telah terbiasa menggunakan produk dengan brand tertentu akan cenderung lebih 

loyal terhadap brand yang sudah dimiliki, untuk itu pemberian merek atau brand 

menjadi penting dalam pemasaran Seorang pelanggan yang sangat loyal kepada 

suatu merek tidak akan dengan mudah memindahkan pembeliannya ke merek 

lain, apapun yang terjadi dengan merek tersebut. Pelanggan yang loyal pada 

umumnya akan melanjutkan pembelian merek tersebut walaupun dihadapkan pada 

banyak alternative merek produk pesaing yang menawarkan karakteristik produk 
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pesaing yang lebih unggul dipandang dari berbagai sudut atributnya (Anggraeni, 

2009:5). 

Kota Malang merupakan kota yang bisnis retailnya cukup berkembang.Hal 

ini dilihat dari semakin terbukanya peluang bisnis di kota Malang dan upaya 

pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan perkembangan bisnis retail di 

Malang. Ini merupakan imbas dari misi pemerintah Malang dalam menjadikan 

Malang sebagai salah satu tujuan bisnis dan kota Industri. Oleh karena itu, saat ini 

semakin banyak bisnis retail yang ditemui di Malang tidak terkecuali toko buku. 

Bisnis ini juga didukung oleh keberadaan kota Malang sebagai salah satu kota 

pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga kebutuhan akan buku semakin 

meningkat. 

Toko buku yang dalam penelitian ini menjadi subjek adalah Toga Mas dan 

Toko Buku Gramedia Cabang Basuki Rahmat. Toga Mas merupakan salah satu 

toko buku terbesar yang ada di kota Malang. Selain itu, dari segi persaingan, Toga 

Mas merupakan salah satu pesaing besar dari Toko Buku Nasional Gramedia. 

Persaingan kedua perusahaan yang memiliki jenis usaha yang sama sebagai 

penyedia buku. Dari segi internal perusahaan, tentunya Toga Mas dan Gramedia 

memiliki visi dan misi yang berbeda serta memiliki keputusan internal yang 

berbeda pula dalam pelayanan, penyediaan barang dan lainnya yang berkaitan 

dengan produk yang ditawarkan pada konsumen.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti sebelum penelitian, Toga 

Mas kebanyakan didatangi oleh konsumen dari kalangan mahasiswa. Sementara 

itu, hasil observasi yang didapatkan peneliti terhadap toko buku Gramedia adalah, 
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konsumen yang datang kebanyakan keluarga, karyawan swasta sehingga 

segmentasi konsumen dari toko buku Gramedia lebih luas. Oleh karena itu, 

nantinya dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari tahu apakah fenomena 

yang ada tadi berkaitan dengan Branding yang dilakukan oleh kedua perusahaan. 

Kedua tempat ini dipilih sebagai subjek penelitian dikarenakan kedua 

perusahaan merupakan salah satu toko buku yang terbesar yang ada di kota 

Malang. Selain itu, dari segi tampilan dan fasilitas yang bisa dilihat terdapat 

perbedaan yang cukup signifikan. Akan tetapi, hal ini tidak kemudian membuat 

salah satu diantaranya lebih sepi atau lebih buruk dibandingkan lainnya. Hal ini 

kemudian yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian terhadap bagaimana 

perbedaan branding yang ada pada kedua perusahaan. Selain itu, brand juga 

merupakan identifikasi dari sebuah perusahaan. Yang artinya brand adalah 

identitas yang dapat berfungsi sebagai atribut dan berfungsi untuk memberikan 

value atau nilai pada perusahaan. Peneliti dalam hal ini mengkomparasikan antara 

branding yang ada pada Toga Mas dan Toko Buku Gramedia.  

Penelitian ini nantinya berusaha mengkomparasikan bagaimana branding 

yang ada dari masing-masing perusahaan yang ditemukan melalui wawancara 

kepada konsumen. Pemilihan data dari konsumen dinilai peneliti efektif dalam 

menghindari adanya objektivitas apabila pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara kepada pihak manajemen. Karena nantinya akan ada pertanyaan yang 

mengarahkan kepada perbandingan kedua toko buku yakni Toga Mas dan 

Gramedia, untuk menghindari jawaban yang seolah-olah mengunggulkan 

perusahaan sendiri dan tidak  subjektif, kemudian peneliti nantinya akan 
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melakukan pengumpulan data kepada konsumen dari kedua perusahaan. Oleh 

karena beberapa penjelasan yang dijabarkan di atas, maka peneliti menentukan 

tema besar penelitian, Studi Komparasi tentang Branding Dua Toko Buku di 

Malang (pada Toko Buku Toga Mas dan Toko Buku Gramedia Cabang Basuki 

Rahmat) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari penjabaran latar 

belakang di atas adalah : Bagaimana perbandingan branding yang ada pada Toko 

Buku Toga Mas dan Toko Buku Gramedia Cabang Basuki Rahmat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasikan branding yang ada pada 

Toko Buku Toga Mas dan Toko Buku Gramedia Cabang Basuki Rahmat.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1  Manfaat Akademis  

Secara akademis, diharapkan penelitian ini nantinya bisa menjadi salah 

satu referensi bagi penelitian lainnya di bidang ilmu komunikasi terutama yang 

berfokus kepada branding. Di mana penelitian ini diharapkan dapat memberi 

pedoman pada peneliti lainnya dalam memahami bagaimana branding menjadi 

cerminan dari karakter dan identitas perusahaan yang tergabung ke dalam 

branding. 
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1.4.2  Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu 

referensi bagi praktisi komunikasi dalam menentukan pengkarakteran perusahaan 

sehingga bisa sesuai dengan tujuan internal perusahaan. Selain itu, adanya 

branding dan segmentasi yang ada pada penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi inspirasi bagi praktisi komunikasi dalam melakukan spesifikasi pada 

perusahaan yang dimiliki sehingga perusahannya bisa berbeda dengan perusahaan 

lainnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 


